
Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

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

brAS Iro

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

grElhadOs sObrE carvãO

ANNéeS 57 | éDItIoN #35 | mercreDI 3 jANvIer, 2018 | préSIDeNt: eDuíNo mArtINS | DIrecteur: mANuel De SequeIrA roDrIgueS

Continuação na página 8

Bom ano 2018 para
todos os leitores,
clientes e sociedade

Não há semana que passe sem que se fo-
lheiem as páginas do jornal A voz de por-

tugal, que marcam o rítmo das nossas vidas. e 
de cada vez que por aqui se apresentam títulos 
para todos os gostos, acontecem diálogos nos 
comércios e nas famílias.

Trata-se da identidade dos portugueses como 
povo e comunidade que decisivamente marcam o 
sentido do caminho, onde se inscrevem as etapas 
da história no contexto dinâmico de sucessivas li-
nhas de continuidade com os dramas de alterna-
tivas, a oposição, ou articulação entre diferenças 
enriquecedoras e as opções por percursos que fo-
mos capazes de ir idealizando.

O jornal, A Voz de Portugal em 2018, está pre-
sente nos comércios portugueses, assinaturas e 
sempre disponível no seu computador, tablet ou 
telemóvel.  É um enorme prazer de toda a equipa 
do jornal, comunicar com entusiasmo e generosi-
dade neste mundo das ideias e dar destaque aos 
momentos que marcam o percurso da comunidade 
portuguesa e informação sobre Portugal.

O jornal, A Voz de Portugal tem conseguido criar 
laços profundos de relacionamento emocional e 
de confiança com os seus leitores, clientes e com 
a sociedade.

Bom Ano 2018, para todos os leitores, clientes e 
sociedade!

Manuel de Sequeira Rodrigues

Inúmeras foram as famílias que voltaram 
a celebrar a passagem de ano em San-

ta cruz. um conceito instaurado há vários 
anos, que permite às famílias de festejar a S. 
Silvestre sem se ruinar. levam as suas me-
rendas e petiscos, partilham com as pessoas 
queridas, amizades e até mesmo com des-
conhecidos. permitindo, tal como o padre 
phong diz, uma excelente oportunidade para 
confraternizar, socializar e fazer novas ami-
zades.
O Conjunto Evolution foi simplesmente ex-

traordinário. Animaram o serão com um profis-
sionalismo fora do habitual. A escolha musical 

passagem de ano em santa cruz
e a animação fez com que a pista de dança esti-
vesse constantemente repleta. Brian Ferreira, o 
vocalista do grupo, manifestou, por várias oca-
siões, que era gratificante assistir à participação 
do público. Seus músicos, Fernando Oliveira, 
nas teclas, Mike Oliveira, na bateria, que inter-
preta o “I feel good”, do saudoso James Brown 
como ninguém e Angelo Volpicella, na guitarra, 
admitiram ter adorado tocar para a clientela que 
ali se deslocou.
À meia noite, depois das pessoas se terem sau-

dado e desejado o tradicional “Feliz Ano Novo”, 
a Missão ofertou uma garrafa de espumante e 
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estamos a 
começar 

um novo ano, 
precisamente 
c o i n c i d e n t e 

com o início do período de in-
verno, em que os dias começam 
a crescer com a luz do dia a che-
gar mais cedo. com ele, caiu o 
pano sobre um ano cheio de so-
bressaltos a diversos níveis.
Felizmente, assistimos no mês de 

dezembro, como sempre, a uma 
série de noticias com referências 
diretas a gestos de solidariedade, 
e sentiu-se mais entre-ajuda, mais 
união, mais companheirismo para 
com as pessoas que estão à nossa 
volta. 
Tratou-se como sempre de um 

tempo do voluntariado, do apoio 
e da cooperação, que trouxeram 
mais alegria e contribuíram para 
uma sociedade mais humanizada. 
Para além da celebração do nasci-
mento de Jesus, também se cele-
brou a vida, a alegria, o amor, os 
presentes, a música e a esperança.
Mas no início de 2018, pensamos 

imediatamente na situação difícil 
de muitas famílias, tendo mesmo 
o Governo apresentado uma pro-
posta para combater a pobreza, no 
prazo de 10 anos, dado que a nos-
sa Região é a mais pobre de todo 
o país.
Até 31 de janeiro, aquela propos-

ta estará em consulta pública e de 
acordo com o diagnóstico da rea-
lidade social dos Açores, é tempo 
de cada um se preocupar em dar 
o seu contributo para que de uma 
vez por todas esta taxa de pobre-
za deixe de ser uma mancha negra 
para a Região.
Com o governo aliado ao fren-

tismo da esquerda radical todos 
esperamos que se ultrapassem 
de uma vez por todas as nossas 
dificuldades e que este ano seja 
uma ocasião de verdadeiro alívio 
financeiro e que seja tempo para 
cada um tenha um posto de traba-
lho, pois muitos ainda se encon-
tram em dificuldades económicas.
Ao entrarmos neste novo ano, 

oxalá possamos encontrar uma 
janela de esperança e assim es-
quecermo-nos de que à nossa vol-

ta há ainda muita escuridão, com 
conflitos armados sanguinários 
e muito desespero dos que ten-
tam fugir aos horrores das guer-
ras. Donald Trump, o pretensioso 
dono do mundo, em nada tem aju-
dado a que este mundo encontre a 
paz que os homens de boa vonta-
de aspiram e que foi exatamente 
a mensagem que o Menino-Deus 
nos trouxe, ao incarnar numa Mu-
lher bem humana.
A paz adquire-se com a fraterni-

dade e entendimento entre os po-
vos e não é extremando posições 
que se consegue uma compreensão 
e um respeito mútuo, mas a paz 
começa nas famílias, como mui-
to bem disse o Beato Paulo VI e 
neste final de ano foram muito im-
portantes os convívios familiares 
e as visitas aos amigos e vizinhos, 
com a ajuda da bonita tradição do 
“Menino Mija”, proporcionando 
momentos de encontro tão saluta-
res, costumes tão enraizados que 
se deve estimular. 
Infelizmente para muitos relati-

vistas, este período está a ser, cada 
vez mais e apenas, uma festa da 
família, onde se esquece a verda-
deira lição natalícia. O nosso co-
ração deve estar convictamente do 
lado de dentro, onde se desfrute 
de uma fraternidade solidária. 
O início do ano é uma ocasião 

que encerra algo de diferente, por-
que é tempo de tanta alegria e de 
grande esperança. Esperança em 
dias melhores, porque em tantas 
partes do Mundo se vive o drama 
da fome, da guerra e da discórdia, 
problemas que afetam tantos seres 
humanos, que parecem estar lon-
ge de nós, mas que são pessoas 
humanas como nós, que desejam 
a todo o custo sustentar os filhos, 
sem que nada lhes resta senão a 
esperança do apoio do Ocidente. 
Neste início possamos refletir em 

tudo de bom e de menos bom que 
nos bateu à porta no ano que pas-
sou e que possamos empenharmo-
-nos com generosidade a dar do 
pouco ou do muito que tivermos, 
para que todos se sintam irma-
nados nos sentimentos de maior 
justiça social, de solidariedade e 
construção de uma sociedade mais 
fraterna. 
Um bom ano de 2018 cheio de 

alegria.

o gesto simplório de dizer 
“Bonjour-Hi” e a refexão

soBre o deBate de ideias

A evolução da ciência da vida e da «Terra» sempre esteve 
enquadrada na história dos descobrimentos e da emigra-

ção e os imigrantes  são um produto lógico da tradição dos seus países. A 
história é feita por pessoas e nem sempre rigorosa, com os momentos que 
marcaram o percurso dos povos no mundo. O Canadá é um grande país con-
troverso, ainda hoje colonizado pelos ingleses, que continuam a influenciar 
as gerações seguintes e é conhecido por consolidar a sua cultura e poder no 
mundo em inglês, sem nunca responder a uma pergunta noutra língua, que 
não seja em inglês. Não me esqueço das muitas viagens que fiz no Canada 
e outros países de influência inglesa e nunca recebi um «bonjour» ou «bom 
dia» como cortesia de saudação, quer em trabalho ou férias. A princípio achei 
estranho e até pensei que não percebiam o que eu dizia, mas rapidamente 
a surpresa deu lugar à confirmação dos protagonistas da cultura dominante. 
Os itinerários cruzam-se, mas estas pessoas não olham para os outros e não 
gostam de falar a língua dos outros povos  e até na Europa, nunca aderiram 
à moeda do euro. É curioso não haver nenhuma opinião crítica a esta postura 
inglesa! Será que certas culturas ofuscadas pelo suposto brilho, até procuram 
falar a língua que não falam? Ou será por causa do castigo e desequilibrios 
na educação? Os imigrantes também são um produto lógico da tradição dos 
seus países e é fácil houvir comentários contra a cultura do Quebec. A censu-
ra exercida pelos imigrantes tornou-se  o mais eficiente aliado da colonização 
inglesa no Canadá. Ano após ano ressalta inconscientemente, que a história 
não ensina nada, mas pelo menos as experiências do passado de cada hu-
mano deviam servir de alertas para o presente. Hoje os governos têm uma 
capacidade enorme de vigiar as nossas menores ações e o controlo é maior? 
O gesto simplório de dizer «Bonjour-Hi» não é normal, por evocar o apaga-

mento  e os aspetos essenciais da civilização no Quebec e no Mundo. Partilhar 
a cultura a educação como forma de contribuir para uma sociedade mais justa 
e mais esclarecida é legar uma eternidade de palavras e de atos de paz entre 
os povos. Nós imigrantes somos gratos a todos que ao longo dos anos nos 
acompanharam e assistiram às nossas iniciativas, que são a prova das nossas 
tradições e da nossa identidade como povo!... Mas é penoso reconhecer o 
direito natural da cultura e identidade do povo «Quebecois». A fronteira existe 
entre todas as partes. Os desequilíbrios agravam-se no século XXI, devido à 
persistência num modelo económico esgotado e em decadência nos modos de 
vida. Será que a juventude se apresenta como divindade? Será que o dinheiro 
se revela como a única religião ecuménica no mundo?  É com a singularidade 
do indivíduo à margem destes valores que a grande humanidade se identifi-
ca.. Que fatores podem influenciar os valores da educação? Será possivel em 
2018 uma saudação respeitadora da cultura de cada país? Sim! No Québec 
Bonjour, Inglaterra Good Morning , Portugal Bom Dia e etc. 
Na história portuguesa já vivemos uma época no Algarve onde o público por-

tuguês era recebido à porta dos restaurantes com um “good morning! não há 
lugares livres” E assim guardar o espaço para turistas estrangeiros. Os res-
taurantes e outros espaços comerciais pagaram caro esta exclusão, porque 
quando o turismo estrangeiro baixou os portugueses guardaram na memória a 
exclusão de que tinham sido vitímas e recusavam entrar ao serem convidados 
nas mesmas portas, anos mais tarde em português. Às vezes fingimos que 
estas coisas não são connosco! Mas a postura escondida e o corre-corre do 
quotidiano leva-nos a esquecer o que é verdadeiramente importante «respon-
sabilidade» de nós próprios e das relações que queremos desenvolver em so-
ciedade! Não partilho da visão de se considerar a razão económica, que é um 
jogo cruel de sedução... Que pode até piorar as coisas com o passar do tempo 
e as perturbações podem pôr em causa o desenvolvimento harmonioso da 
sociedade que partilhamos. As diferenças e sinais já são óbvios. Não obstante 
falar outras línguas permitir um enriquecimento pessoal e cultural. 
Sejamos justos nas políticas culturais e na identidade de cada povo, que nos 

engrandecem: pelo Amor à História, Paz, pela Música, Ciência, Informação, os 
Media, Livros, Cinema, Arte e pelas Tradições Milenares que não se apagam 
com certas ideias desafiadoras da modernidade, que o vento leva e não voltam 
mais. Vivemos um tempo em que o desenvolvimento da sociedade em rede 
significa paradoxalmente, multiplicação de atores no espaço público e falta de 
referências com rigor da sociedade em que vivemos e das etapas da história 
do povo. Desejo um Bom Ano 2018 para todos!
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VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

jorge correIA

prenda envenenada

Nesta quadra natalícia 
fomos brindados com 

uma prenda de última hora, 
daquelas que pretende solu-
cionar uma falta mas acaba 

por ser uma tremenda gafe: a lei do financia-
mento dos partidos. em 16 minutos toda uma 
assembleia, e no fim da sessão anual, exceto 
cDS e pAN, encontram acordo para aprovar 
uma lei que pretende clarificar e solucionar 
algumas questões levantadas sobre o funcio-
namento e fiscalização da lei que até então es-
tava em aplicação.
Ficámos a saber que a lei resultou de reuniões 

“secretas”, sem atas ou registos de quem fez o quê 
ou propôs o quê, mas que no final beneficia os 
partidos na angariação de fundos e na sua relação 
com o fisco (devoluções do IVA). Mas vamos por 
partes. Estamos em democracia e não há volta a 
dar na questão do financiamento partidário, ele 
tem que existir pois colocaríamos o sistema de-
mocrático em causa. A questão está na forma e na 
transparência desse financiamento. Esta discussão 
é saudável, está de acordo com as decisões demo-
cráticas que se tomam e é absolutamente normal a 
discussão até se chegar a um entendimento. A for-
ma desta discussão e a hipocrisia que se seguiu é 
que levanta dúvidas, para além das normas bene-
ficiarem claramente os partidos em causa própria. 
Desde os litígios do PS com o fisco acerca das 
devoluções de IVA, até à contabilização de fundos 
derivada de eventos como a festa do Avante por 
parte do PCP ou de Chão da Lagoa pelo PSD, ou 
a utilização de espaços públicos sem custo em de-
terminadas circunstâncias por parte dos partidos, 
são situações que levantam claramente dúvidas e 
que a bem da transparência democrática devem 
ser discutidas abertamente. É discutido a crescen-
te abstenção nos atos eleitorais, mas com casos 

destes não é possível contornar a abstenção e pior, 
os populismos criminosos. Ao silêncio de alguns 
partidos (PSD), temos a hipocrisia de outros que 
depois do despertar da opinião pública negativa 
quiseram demarcar-se desta nova lei ou mesmo 
justificar-se de forma errónea (PS, PCP-PEV e 
BE), como se a forma sorrateira e dissimulada não 
demonstrasse desde já a consciência que tinham 
de que se aproveitavam de uma situação com pre-
juízo para os portugueses em geral. Nem mesmo 
o CDS, que acabaria por votar contra, sai comple-
tamente imune a isto. Nesta quadra natalícia, e até 
à hora que escrevo este texto, ainda não se sabe 
qual vai ser a ação do presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa. Estando a sua decisão em conformidade 
com o prazo para resposta até dia 13 de Janeiro, 
espero que a prenda de Reis para os portugueses 
seja melhor que a prenda de Natal “oferecida” pe-
los deputados da assembleia, e que haja uma dis-
cussão séria sobre assunto de grande importância 
estrutural para a democracia portuguesa.
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23:52 Grande Área
0:46 Palcos Agora
1:17 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEira, 5 dE janEirO             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Viarco
 Fabrico Nacional
5:30 Ilha a Cores
5:57 Economês
 Sociedade Civil
7:00 Ilha das Cores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
18:15 Brainstorm
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 2077 - 10 Segundos
 Para o Futuro
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO, 6 dE janEirO            
1:30 Fugiram de Casa
 de Seus Pais
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sabedoria Popular
 Sociedade Civil
6:45 Visiokids - Ciência
 para Crianças
7:00 Banda Zig Zag
7:15 50 Graus
7:30 Ele Há Histórias
7:45 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:30 Network Negócios 2017
10:15 Concerto de Natal
11:45 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Clássicos de Natal
 Coral de S. José 2017
22:00 Notícias do Atlântico

4ª-fEira, 3 dE janEirO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Especial - Arquitetos
 Portugueses pelo Mundo
5:42 Sociedade Civil
6:44 Júlio Resende
 Filhos da Nação
7:16 Fotobox
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:56 A Praça
11:43 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:04 Ideias & Companhias
14:24 O Preço Certo
15:13 Feirense x FC Porto
 Liga NOS 2017/2018
17:10 Golo RTP - Int.
18:37 Visita Guiada
19:07 Hora dos Portugueses
19:30 24 Horas
20:32 Palavra aos Diretores
21:08 Topázio
 Fabrico Nacional
21:36 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
21:52 Notícias do Atlântico
22:54 O Sábio
23:19 Golo RTP - Int.
0:45 Janela Indiscreta
1:16 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 4 dE janEirO               
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 José Roquette
 Grande Entrevista
5:30 Excessos Alimentares
 Sociedade Civil
6:33 Palavra aos Diretores
7:08 50 Graus
7:25 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:54 A Praça
11:43 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
13:54 Ideias & Companhias
14:06 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:07 Rui Rio/Santana Lopes
 O Debate
17:19 Brainstorm
18:03 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:49 Excursões Air Lino
21:31 Brainstorm
22:16 Notícias do Atlântico
23:17 O Sábio
23:43 Fatura da Sorte

linHa aBerta:
514 790.0251

puBlicidade:
514 366.2888

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

produtora
rosa velosa

AuguSto mAcHADo

causas da depressão ii

Dando continuidade ao texto anterior; ainda 
assim, 37% dos homens e 18% das mulhe-

res nunca fizeram um tratamento para resolver 
os problemas de saúde. e porquê? Na maioria 
das vezes, por considerarem que têm capacida-
de para ultrapassar as dificuldades sozinhos. E, 
quando resolvem tratar-se, qual é a solução? 
Sobretudo antidepressivos, respondem a maio-
ria dos inqueridos.  
Os sinais de alerta são: depressão e ansiedade. Mas 

nem todos procuram ajuda profissional. Por exem-
plo, a psicoterapia chegou apenas a uma minoria de 
7% dos pacientes. E, igual percentagem seguiu um 
tratamento não-convencional, como a acupuntura. 
Claro que isto tem a ver com o estilo de vida. Idade, 
sexo, atividade religiosa, doenças crónicas, situa-
ção profissional, consumo excessivo de álcool, uso 
de drogas, tabagismo e atividade física: é impor-
tante também saber e conhecer o equilíbrio mental 
de cada um. No mesmo inquérito foi igualmente 
importante descobrir que os inquiridos que abusam 
do álcool e consomem tabaco e drogas, ainda que 
leves, são mais propensos a estados depressivos e 
de ansiedade. O mesmo se aplica a quem dorme 
menos de cinco horas por noite ou quem é portador 
de uma doença crónica.
Pelo contrário, a prática de desporto tende a aliviar 

este quadro. Em regra, dizem os entendidos, quan-
tos mais dias semanais de atividade física, maior a 
tendência para evitar problemas. Mas, segundo o 
mesmo inquérito, este não incluiu os desportistas 
profissionais, como os jogadores de futebol, que 
também podem sofrer de depressão e cujos casos 

têm sido relatados pela comunicação social. Nes-
ta situação, diz-nos o inquérito, há que considerar 
fatores como o ambiente competitivo e a necessi-
dade de permanecer na ribalta. Considerando todas 
estas variáveis, definindo o perfil que mais contri-
bui  para uma estabilidade e vida saudável é, sem 
dúvida, para além de outros fatores, uma situação 
financeira confortável. A partir dos 64 anos, quan-
do o fator dinheiro está resolvido, diz-nos o mesmo 
inquérito, existe entre os inquiridos, menor tendên-
cia para a ansiedade. Os autores do inquérito acres-
centam: em caso de depressão os primeiros passos 
é procurar ajuda. O papel do médico é importante, 
até para estabelecer o diagnóstico e avançar com 
um tratamento, que pode incluir medicamentos ou 
não, ou combiná-los com outras técnicas, como a 
psicoterapia. Mas falar com alguém – um familiar, 
um amigo – contribui também para aliviar os sin-
tomas da depressão.  É um facto que o nosso estilo 
de vida tem impacto no nosso  bem-estar mental. 
Consumir álcool com moderação, rejeitar taba-
co e drogas, ainda que leves, dormir um número 
de horas suficiente e praticar exercício físico são 
medidas que contribuem para travar os estados de-
pressivos ou de ansiedade. Atividades ao ar livre, 
com exposição ao astro-rei, são outras abordagens 
possíveis para nos sentirmos melhor. E, claro, as 
rotinas diárias, por exemplo, com uma hora fixa 
para acordar ou fazer as refeições, são uma forma 
de ligação à realidade. E, se possível, afaste-se da 
fonte dos problemas. Músicas ou filmes tristes, 
pessoas com atitude negativa ou situações pertur-
badoras são de evitar. O objetivo é procurar fatores 
de prazer e bem-estar e não agravar os problemas. 
Tenham todos um Bom Dia…

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.

A Feira do livro de lisboa em sua 87ª edição 
foi realizada de 1 a 18 de junho de 2017 no 

parque eduardo vII que se localiza na praça 
marquês de pombal, lisboa. é organizada pela 
Apel (Associação portuguesa de editores e 
livreiros). coube ao presidente da república, 
marcelo rebelo de Souza a abertura do certa-
me que foi acompanhado por comitiva de po-
líticos e prometeu voltar, como de fato voltou, 
no dia 14 para prestigiar a feira e comprou seis 
livros, querendo com isso dizer 
que estava contribuindo para 
que o número de visitantes che-
gue a um milhão.
Considerada uma das maiores da 

Europa, esta feira acontece desde 
1930 e é montada a céu aberto em 
duas largas alamedas separadas 
por um grande jardim gramado e 
cercado por ciprestes. Uma par-
te desse gramado é decorada por 
cipreste em forma de labirinto 
dando um visual peculiar. Com a 
presença de mais de 500 mil visi-
tantes, a venda de livros alcançou a marca de 400 
mil exemplares nos quase 300 estandes nos quais 
estiveram presentes cerca de seiscentas editoras e 
marcas editoriais. Dia 1º de junho é o dia da criança 
em Portugal e por esta razão a feira teve, coordena-
da pela Biblioteca de Lisboa, várias atividades vol-
tadas para o público infantil que incluíram ativida-
des circenses, oficinas de ilustração, hora do conto, 
concertos ao ar livre, pinturas faciais, entre outras. 

Os lançamentos foram feitos nas quatro Praças de 
Lançamento identificadas por quatro cores (verde, 
azul, vermelha e amarela), distribuídas ao longo 
das duas Alamedas. Algumas editoras criaram seu 
próprio espaço para a sessão de autógrafos. Livros 
de autores de diversos países foram apresentados 
aos visitantes. Esteve presente nesta 87ª Feira do 
Livro de Lisboa o escritor brasileiro e ipiranguista 
João Aparecido da Luz, que a convite da Editora 
Paulinas de Portugal compareceu para lançar in-

ternacionalmente seu livro “Dicas 
de Viagens em crônicas de quatro 
continentes”. Na oportunidade, 
ocupou a praça verde para apre-
sentar seu projeto, e na sequência, 
iniciar a sessão de autógrafos a 
uma plateia muito concorrida que 
ao final da exposição fez pergun-
tas das mais interessantes ao autor 
sobre os 22 países abordados em 
seu livro. O jornal português Diá-
rio de Notícias, de circulação diá-
ria há mais de 150 anos, publicou 
na sua edição de nº 54.107 matéria 

sobre o escritor brasileiro. Uma área exclusiva para 
apresentação diária da arte culinária foi montada na 
entrada da feira. Preparando pratos ao vivo, cons-
titui-se num dos setores mais concorridos por ensi-
nar a fazer os mais variados pratos e quitutes. No 
campo das novas tecnologias, a feira disponibilizou 
Wi-Fi gratuito nas principais praças do recinto para 
que todas as atividades evento pudessem ser acom-
panhadas através das redes sociais.

presença de joão aparecido
da luz na feira do livro de lisBoa
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rIcArDo
ArAújo pereIrA

viver uma vida saudÁvel
AuguSto mAcHADo

“Augusto, a vida é curta e perder tempo é pe-
cado”, dizia um colega meu, Len Walch, quando 
o ambiente na enfermaria era tenso e às vezes 
agressivo por parte dos doentes que recebíamos 
na enfermaria psiquiátrica, doentes com proble-
mas psicológicos, na sua maioria, com depressão 
ou psicopatia ou consumidores de drogas . Mui-
tos desses doentes já nasceram com esse proble-
ma de saúde mental mas, muitos desses seres 
humanos, o seu estilo de vida, pouco saudável, 
especialmente aqueles que consumiam drogas e 
álcool em excesso, quase sempre acabavam por 
serem internados numa instituição de psiquiatria. 
Foram 35 anos a cuidar desses seres humanos 

que, segundo os seus familiares, tinham nascido 
com perfeita saúde, isto é, até chegarem à sua 
adolescência e seguirem por caminhos errados 
consumindo drogas e álcool em excesso. Os fa-
miliares e amigos que os visitavam, desabafa-
vam com os profissionais de saúde. Não sabiam 
como cuidar ou lidar com estes seres humanos 
que tinham nascido saudáveis mas que o mundo 

das drogas lhes roubou a saúde e lhes destruiu a 
vida. 
Durante esses anos todos a cuidar e a tentar aju-

dar aqueles que tinham perdido ou destruído a 
sua saúde mental, aprendi a dar e a reconhecer o 
verdadeiro valor àquilo que eu considero que é, 
sem dúvida, a nossa maior riqueza; a nossa saú-
de, porque é, com a nossa saúde, física e mental, 
que ganhamos e vivemos a nossa vida; que con-
seguimos alcançar os nossos objetivos ou seja, 
viver uma vida saudável…
Não é por acaso, que ainda hoje, este vosso 

idoso de 81 anos de idade, continua a viver uma 
vida ativa; são duas horas a caminhar dia sim dia 
não por trilhos no monte onde só e apenas reina 
a natureza, vegetação, coelhos, perdizes e mui-
to mais que a natureza nos oferece, ou seja “o 
silêncio da natureza”… E, respirar um ar mais 
puro, porque, no sopé deste monte, situa-se a 
estrada nacional 13 (Porto – Valença) e a auto 
estrada que liga Porto a Vigo, na Galiza. Tenho 
também outras atividades: como natação (graças 
à YMCA no Park Avenue, MTL, onde aprendi a 
nadar. E, claro, a minha atividade mais favorita 

Balanço dos Balanços do ano

Fazendo um balanço do 
que têm sido os balanços 

do ano, neste final de 2017, 
creio que há razões para sa-

tisfação. tem havido bons balanços, cumprin-
do as duas grandes tradições do formato: os 
balanços que resumem o ano mês a mês e os 
balanços que resumem o ano por ordem alfa-
bética de tema. registo, no entanto, uma fa-
lha grave: nenhum dos balanços publicados 
até agora se dedicou às chamadas fake news 
– que hoje têm uma importância igual ou até 
maior que as notícias verdadeiras. Faz senti-
do, por isso, juntar ao balanço do que se pas-

sou o balanço do que não se passou.
No que diz respeito a mortes que não ocorre-

ram, este foi um ano preenchido. Adam Sandler 
morreu falsamente logo em Janeiro. A falsa mor-
te de George H. Bush foi anunciada em Feve-
reiro (portanto, nove meses antes de ser acusado 
de assédio sexual), e depois houve várias falsas 
mortes a lamentar (ou a não lamentar. Ou a la-
mentar que se lamente o que não se deveria estar 
a lamentar. Enfim, é complicado): Rowan Atkin-
son não morreu em Março; Denzel Washington 
e Eddie Murphy não morreram em Abril; Clint 
Eastwood, Bill O’Reilly e Miley Cyrus não mor-
reram em Maio (Maio foi um bom mês para não 
morrer); Imelda Marcos e Monica Lewinsky 
não morreram em Junho (Imelda teve uma falsa 
paragem cardíaca e Monica foi vítima de falso 
homicídio) e Kid Rock não morreu em Julho. 
Depois passaram dois meses sem falsas mortes, 
até que Morgan Freeman morre falsamente em 
Outubro. Já em Dezembro, a escassos dias de 
completar 101 anos, não morreu Kirk Douglas. 
Entretanto, a morte de Bob Denver, actor de 
Gilligan’s Island, foi anunciada em Janeiro, mas 
dessa vez tratava-se de outro tipo de falsa morte, 
uma vez que Denver já tinha morrido em Setem-
bro de 2005. Tratou-se, neste caso, de uma falsa 
notícia de uma verdadeira morte, para desenjoar 
das falsas notícias de falsas mortes.
Um dos temas sempre em destaque nos falsos 

noticiários é a homossexualidade. Em Feverei-

ro, foi erradamente noticiado que o evangelista 
Pat Robertson tinha dito que “olhar fixamente 
para Melania Trump curava gays”, e em Agosto 
teve várias partilhas a notícia de que o Dr. Di-
mitri Yusrokov Slamini, de Novosibirsk, tinha 
descoberto uma vacina que curava a homosse-
xualidade. Toda a notícia era falsa, com exceção 
da referência à cidade de Novosibirsk, que existe 
mesmo – o que, aliás, se lamenta.
Não custava nada ter inventado uma cidade rus-

sa.
É lamentável, a falta de brio profissional na 

classe dos falsos jornalistas.
No âmbito dos testículos, Junho e Julho fo-

ram meses especialmente ricos em falsas notí-
cias. Primeiro, chegou-nos o falso relato de uma 
gaivota que arrancou o testículo a um banhista 
numa praia de nudistas, e logo a seguir a notícia 
falsa de um vencedor da lotaria de Atlanta que 
morreu na sequência de ter banhado a ouro o es-
croto. Mais uma vez, a cidade de Atlanta existe 
na realidade. Mau trabalho.
Este balanço do ano, inevitavelmente incomple-

to, deixa de fora várias notícias falsas de 2017. 
Gostaria de salientar, no entanto, que nenhuma 
foi inventada por mim – ou seja, são verdadeiras 
notícias falsas. Seria pouco ético que eu fizesse 
referência a falsas notícias falsas num ano tão 
recheado de notícias falsas verdadeiras. Entre-
tanto, dói-me a cabeça.

que é o YOGA, todos os dias, ao ar livre, isto é, 
quando o tempo permite, senão utilizo um espa-
ço no interior da casa com uma vista panorâmica 
lindíssima do rio Minho e da nossa vizinha Ga-
liza. Depois tenho a natureza que me dá prazer; 
o meu quintal, as árvores de fruto que eu plan-
tei e que agora colho o resultado do meu traba-
lho; kiwis… meu deus, este ano é uma fartura, 
ofereço a várias famílias, àquelas que não têm 
porque a produção este ano foi uma abundância. 
Consolo-me com as citrinas; laranjas, tangerinas 
e clementinas, este ano, graças a Deus, é uma 
fartura. A Maria, minha querida esposa, ocupa-
-se com os seus cozinhados apetitosos e limpeza 
da casa. Depois temos as galinhas que nos forne-
cem os ovos e os galos e os coelhos criados com 
alimentos saudáveis. E, claro, também cuidamos 
das sementeiras e das plantações. Neste caso, a 
Maria cuida muito mais do seu jardim e das suas 
flores que ela adora. 
Pronto, é assim que gostamos de viver a vida 

– nada de ilusões… porque, como dizia o meu 
querido amigo e colega de trabalho, Len Walch: 
“a vida é curta e perder tempo é pecado”. Te-
nham todos um bom dia.

Armenia Teixeira
Advogada

 O’hAnLOn SAnDERS TEiXEiRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

Montreal, Qc, h4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

Tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3M8
Fax: (514) 624-8632
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união europeia espera respeito
pelo direito de manifestação no irão
uma porta-voz da chefe da diplomacia eu-

ropeia disse hoje esperar que o direito a 
manifestações pacíficas e de liberdade de ex-
pressão seja garantido no Irão, onde já mor-
reram 11 pessoas em protestos contra o custo 
de vida.
União Europeia espera respeito pelo direito de 

manifestação no Irão:
“Esperamos que o direito a manifestar-se pa-

cificamente e de liberdade de expressão no Irão 
sejam garantidos depois das últimas declarações 
públicas do Presidente [iraniano] Rohani”, dis-
se à Efe uma porta-voz de Federica Mogherini, 
chefe da diplomacia da União Europeia.
Rohani pediu calma e restringiu a atividade nas 

redes sociais para tentar conter protestos, numa 
altura em que foram detidas 300 pessoas.
A porta-voz afirmou que os serviços liderados 

por Federica Mogherini estão a acompanhar “as 
manifestações de cidadãos iranianos nos últimos 
dias” e que estão “em contacto com as autorida-
des” do Irão.
“Continuaremos a acompanhar os aconteci-

mentos”, acrescentou.
Hasan Rohani afirmou hoje que os inimigos do 

Irão incitaram certos grupos a promover inciden-
tes porque não toleram os “êxitos” que Teerão 
obteve no acordo nuclear assinado em julho de 

2015 com seis potências internacionais, bem 
como as medidas contra o terrorismo na região.
O presidente iraniano reiterou o direito do povo 

de criticar e protestar, mas afirmou que é preciso 
“eleger a maneira e a via legal para expressar-
-se”.

Estas são as maiores manifestações antigover-
namentais no Irão desde 2009, quando a oposi-
ção “movimento verde” organizou vários dias de 

protesto contra a reeleição do então presidente 
Ahmadinejad, tendo sido duramente reprimidos.
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deputados votaram Bónus no iva
sem saBer do impacto financeiro
Foi na noite anterior à aprova-

ção das mudanças à lei de fi-
nanciamento dos partidos que o 
pedido de informação chegou ao 
ministério das Finanças. com a in-
dicação de que o grupo de trabalho 
para a nova lei do financiamento 
partidário tinha dado por encerra-
da a negociação, com a conferência 
de líderes a marcar “com urgên-
cia” de terça para sexta-feira a vo-
tação, o gabinete do governo na 
Assembleia lembrou-se de pedir a 
informação do impacto que as mu-
danças teriam nos cofres da Auto-
ridade tributária.

Foi, mesmo assim, tarde de mais: 
com o pedido a chegar ao final da 
quinta-feira, dia 20, e com o debate 
e votação da lei marcados para sexta-
-feira de manhã, o Ministério das 
Finanças explicou não ter como dar 
uma resposta em tão curto prazo. 
Depois meteu-se o fim-de-semana 

alargado, com Natal pelo meio. E a 
polémica só rebentou na última quar-
ta-feira, com a manchete do PÚBLI-
CO que descrevia o modo sigiloso 
como tudo tinha sido preparado.
No Terreiro do Paço já é possível fa-

zer contas, mas sem influenciar a vo-
tação. Assim, e ao que o PÚBLICO 
apurou, os deputados ainda não têm 
qualquer informação oficial sobre o 
custo que o alargamento da isenção 
do IVA a todas as despesas suporta-
das pelos partidos políticos represen-
tará para o Estado. Mesmo que, na 
quarta-feira, dia 17, quatro deputados 
(do PS, PSD, PCP e PEV) tenham
emitido um comunicado no qual se 

lia que “da lei aprovada não resulta 
nenhum aumento da subvenção es-
tatal ou quaisquer encargos públicos 
adicionais para com os partidos”.
BE desconhece informações. O PÚ-

BLICO questionou os quatro parti-
dos, e também o Bloco de Esquerda 
(que aprovou a lei), sobre como foi 
possível o grupo de trabalho concluir 
que da nova lei não resultariam “en-
cargos públicos adicionais”. 
As respostas foram variadas. O PEV 

reenviou uma nota divulgada minutos 
antes das questões doPÚBLICO que 
nada diz sobre custos das medidas. 

E o PS esclareceu que Ana Catarina 
Mendes “decidiu não responder a pe-
didos individuais”, optando por uma 
conferência de imprensa na qual disse 
que da nova lei “não resulta nenhum 
aumento da subvenção estatal” nem 
“nenhum aumento da transferência de 
dinheiros públicos para os partidos”.  
“Não há nenhuma amnistia fiscal”, 
insistiu. O PÚBLICO também quis 
saber se houve troca de informação 
com o Ministério das Finanças sobre 
o impacto orçamental das medidas e, 
em caso afirmativo, se seria possível 
ter acesso a essa troca de informa-
ções. O único partido a responder 

directamente foi o BE. “O Bloco de 
Esquerda não subscreveu o comuni-
cado conjunto e desconhece algumas 
das conclusões formuladas pelo mes-
mo e de algumas informações citadas 
no mesmo, designadamente quanto 
ao aumento de encargos públicos 
com as alterações deste diploma ou 
informações do Ministério das Finan-
ças relativamente ao volume de tais 
encargos públicos”, lê-se na resposta 
enviada ao PÚBLICO. O BE acres-
centa que “mantém a sua oposição a 
isenções fiscais aos partidos políticos 
que não se justifiquem, como é o caso 
das isenções relativas ao IMI”. Jun-
to do ministério liderado por Mário 
Centeno, o PÚBLICO também ten-
tou saber quais os montantes que os 
partidos políticos têm pago de IVA ao 
longo dos últimos anos e qual o valor 
desse imposto que lhes foi restituído 
ao abrigo da lei, também, nos últimos 
anos. Mas fonte oficial do Ministério 
das Finanças remeteu essa informa-
ção para a Assembleia da República. 
As perguntas seguiram para o gabine-
te de Ferro Rodrigues, que não conse-
guiu dar uma resposta em tempo útil.
Os dados sobre o montante de IVA 

suportado pelos partidos políticos 
nos últimos anos é essencial para sa-
ber qual o impacto que as medidas 
previstas na lei agora aprovada terão 
para os cofres do Estado. Hoje, com 
a legislação em vigor, quando os par-
tidos políticos vendem um produto, 
vendem-no sem IVA, logo, nunca 
têm imposto para entregar ao Estado. 
Mas quando compram um produto ou 

um serviço, compram no com IVA, 
ou seja, suportam o imposto. Depois, 
com a lei ainda em vigor, podem, em 
certas situações, pedir a restituição do 
imposto suportado. Mas com a nova 
lei, caso venha a entrar em vigor, todo 
o IVA que suportaram pode ser res-
tituído. E é esta diferença que irá ter 
impacto nas contas públicas. Para a 
calcular teriam de se verificar todas 
as compras feitas por cada partido ao 
longo de um ano, calcular o IVA que 
suportaram e, depois, subtrair o IVA 
que lhes foi restituído. Um trabalho 
para o qual o Ministério das Finan-
ças não teve tempo. Assim sendo, é 
possível dizer que do alargamento da 
isenção do IVA a todas as despesas 
suportadas pelos partidos não resul-
tam, de facto, “encargos públicos adi-
cionais”, mas resulta menos receita de 
IVA, o que, para efeitos orçamentais, 
é a mesma coisa. Tribunal não co-
menta. É de registar que as alterações 
ao modelo de fiscalização das contas 
dos partidos e das campanhas eleito-
rais feitas no diploma polémico vão 
ao encontro do que tinha sido pedido 
pelo presidente do Tribunal Consti-
tucional (TC), Manuel da Costa An-

drade. O PÚBLICO questionou o TC 
sobre se o modelo adoptado, no sen-
tido de atribuir à Entidade das Contas 
e Financiamentos Políticos (ECFP) a 
competência de declarar ilegalidades 
e irregularidades, bem como aplicar 
coimas, satisfazia as suas preten-
sões, mas a resposta foi apenas a de 
que o TC não faz mais comentários.  
No entanto, ao Diário de Notícias, 
Costa Andrade disse que o modelo 
“no essencial dá resposta” à “preo-
-cupação relativamente ao modelo de 
fiscalização das contas dos partidos e 
das campanhas eleitorais”. Já sobre 
“as alterações relativas ao financia-
-mento em si mesmo, o Tribunal não 
se pronuncia”, acrescentou ao DN.  O 
PÚBLICO questionou ainda se o TC 
tinha sido consultado ou teve conhe-
cimento prévio das alterações que es-
tavam a ser preparadas, e se não vê 
problemas de inconstitucionalidade 
nalgumas das soluções, bem como 
se a notícia da aprovação da lei tinha 
sido recebida com satisfação no Pa-
lácio Ranon, mas todas as perguntas 
ficaram sem resposta. com Vítor Cos-
ta, Sónia Sapage e Leonete Botelho.
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passagem de ano em santa cruz
que o felizardo foi o Sr. Antero Pereira e o cer-
tificado de quinhentos dólares, uma oferta da 
Voyage Vasco Chomedey, saiu à Karine Claro 
Silva. Muitos parabéns aos premiados. 
E as atividades em Santa Cruz continuam. Em 

Janeiro, dia 6, “Encontro de Janeiras, com can-
tares aos Reis”, dia 7 “bênção das crianças bati-
zadas em 2017”, dia 20, festa de angariação de 
fundos para o Espírito Santo 2018, em Feverei-
ro, dia 3, primeira festa de Carnaval brasileiro, 
seguindo-se as Missas Temáticas de Fado, Fi-
larmónicas e Folclórica. Entretanto no dia 10 de 
Fevereiro, Festa de São Valentim e em Março, 
dia 17, a festa de angariação de fundos para Nos-
sa Senhora do Monte.
O Padre Nguyen Phong e suas equipas de traba-

lho estão de parabéns por todas estas iniciativas 
e de manter a comunidade bem viva.
O jornal a Voz de Portugal aproveita a oportuni-

dade para desejar um Ano Novo repleto de pros-
peridades a todos os seus leitores e comunidade 
em geral.

ANtero brANco
Fotos de Manuel Neves
um bolo-rei por mesa, e assim, 
enquanto as inúmeras crianças 
rebentavam balões, os adultos 
em comunidade brindavam à 
esperança de um ano melhor.

De seguida procedeu-se à tiragem de uma via-
gem a Portugal, oferta da Azores Airlines, em 
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passagens de ano através da comunidade

EnviEM AS SUAS FOTOS DA
PASSAGEM DE AnO PARA O

FACEBOOK DO JORnAL A vOZ
DE PORTUGAL E

vAMOS PUBLiCÁ-LAS
nA PRÓXiMA EDiÇÃO
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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
PORTUGUESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

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

iGREJA

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

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

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

nOTÁRiOS

 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
29 De Dezembro De 2017

1 euro = cAD 1,512760

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

JES
REnOvATiOnS

jOsé silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

RESTAURAnTES

A moDA
DA porcA Furou o pIco
SábADo DIA 27 De jANeIro De 2018

veNHAm SAboreAr o NoSSo jANtAr

trADIcIoNAl DA mAtANÇA

à moDA D’águA De pAu
ADultoS:30 porcoS

crIANÇAS Até 12 ANoS: 15 porquINHoS

ANImAÇão muSIcAl coNjuNto FAmIlIAl e AmIgoS

reServAS: joSé coStA 514-812-7617
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Pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

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

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

rOsa: 514-278-3956

SERviÇOS

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

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

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

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

EMPREGOS

Classificados e pequenos anúncios
UMA ESCOLhA CERTA... TELEFOnE 514-284-1813 Necrologia

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

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

EMPREGOS

††

†

†

danny Eddy MElO
Faleceu em Montreal, no dia 27 
de dezembro de 2017, com 42 
anos de idade, o senhor Danny 
Eddy Melo, filho  do já falecido 
senhor Manuel Melo, natural de 
Água de Pau, São Miguel, Aço-
res, Portugal. Deixa na dor sua 
mãe Maria dos Anjos Sousa, ir-
mãos Maria dos Anjos (António 
Barranqueiro), João Melo (Na-
tália Linhares) e Nélia. Sobri-
nhos/as Jason, Alison (Rudy), 
Ashley, Shawn, Sarah, Christo-
pher, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

O velório tem lugar hoje quarta-feira 3 de janeiro de 
2018 das 14h às 17h e das 19h às 22h, quinta-feira a
partir das 8h30 às 9h30, seguir-se-á o funeral às 10h na 
igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem-Haja.

ManuEl PErEira
Faleceu em Laval, no dia 22 
de dezembro de 2017, com 82 
anos de idade, o senhor Ma-
nuel Pereira, natural de Rabo 
de Peixe, São Miguel, Açores, 
Portugal. Deixa na dor seu fi-
lho Manuel Pereira Jr. (sua 
esposa), seus netos, sua irmã 
Angelina (José Maria Terceira), 
seus irmãos já falecidos Nico-
lau (Maria dos Anjos), Gabriel 
(Eduarda), José (Deonilde Pa-
checo), sobrinhos/as, familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

O funeral realizou-se quarta-feira 27 de dezembro de 
2017 na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges. 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 associem na dor. Bem-Haja.

Maria idalina MOlEirinhO
Faleceu em Montreal, no dia 
22 de dezembro de 2017, com 
78 anos de idade, a senhora 
Maria Idalina Moleirinho, natu-
ral da Marinha Grande, Leiria, 
Portugal. Deixa na dor seu 
esposo Silvino Paulo, seus 
filhos Leonel, Regina (Hercu-
lano Alexandre), Célia (Joa-
quim Gonçalves), seus netos/
as Kevin, Kayla, Bruno, Jona-
than, Dylan e Kimberly, a sua 
irmã Marilia, seu irmão Joa-
quim, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

O serviço fúnebre realiza-se sexta-feira 5 de janeiro de 
2018 às 11h na igreja Santa Cruz, vai a sepultar no ce-
mitério Repos Saint-François D’Assise. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

arthur gOnÇalvEs
Faleceu em Montreal, no dia 29 de 
dezembro de 2017, com 77 anos de 
idade, o senhor Arthur Gonçalves, 
natural de Morgado, Montalegre, 
Portugal. Deixa na dor sua esposa 
Deolinda Castro, sua filha Suzet-
te (Shawn Finn), seu filho Paulo 
(Tram Tran), seus neto/a Sabrina e 
Samuel, seu irmão António, cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar sexta-feira 5 de janeiro de 2018 das 
19h às 22h e no sábado das 10h30 às 12h seguindo-
-se o funeral às 12h30 na igreja Santa Cruz e será se-
pultado no cemitério Repos Saint-François D’Assise. A 
família vem por este meio agradecer a todas a pessoas 
que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. 
Bem-Haja.

m e m o r A N D u m

2º anivErsáriO dE faliciMEntO
aguEda da cOsta sOusa Puga

Mãe Rainha,
Que saudade - Que ausência - Que falta de amor. Ja-

mais pudemos esquecer o teu amor, a tua voz e o teu 
sorriso. Nunca deixemos que se apague nos nossos 
corações. As lindas recordações que deixastes tenho 
aliviado os nossos corações.
Mãe Rainha, o nosso anjo da guarda.

Seu filho, Joe Puga
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carnEirO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, No-
vidades. Amor: É possível que reencontre um amigo muito chegado que já 
não via há algum tempo e que passem bons momentos juntos. Saúde: Evite 
enervar-se demasiado com problemas pouco importantes. Dinheiro: É possí-
vel que durante esta semana sinta uma pequena quebra no setor financeiro. 

Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

tOurO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, 
Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos 
obstáculos. É possível que conheça uma pessoa muito especial. Saúde: Pro-
cure estar mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.  Dinheiro: 
Todos os projetos que apresentar durante esta semana estarão favorecidos.  
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

géMEOs: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Faça uma 
surpresa agradável a um familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico 
depende da sua disponibilidade para descansar. Cuidado com as correntes de 
ar. Dinheiro: Não haverão grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar di-
nheiro em coisas que não lhe fazem falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

caranguEjO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, 
Grande Alegria. Amor: As crianças da sua família necessitam da sua atenção 
e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta 
alimentar desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser 
recompensado. É uma boa altura para pedir um aumento, não tenha receio. Nú-

meros da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

lEãO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, 
Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus sentimentos. Poderão ocorrer al-
gumas mudanças no seu relacionamento. Saúde: É provável que se sinta um 
pouco indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos 
que não lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais 

em si. Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Durante 
esta semana vai conseguir colocar as suas ideias no lugar. Saúde: Tome conta 
da sua saúde e evite exceder-se. Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de 
um colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. Números da 
Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

balanÇa: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Pe-
ríodo em que estará mais virado para si. Evite ser agressivo e demasiado 
possessivo com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão sur-
gir problemas digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não efetue 
gastos supérfluos.

Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

EscOrPiãO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Te-
nha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pense bem antes de entrar de 
cabeça numa relação. Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas 
a nível de saúde.  Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer 
com que consiga pagar uma dívida. É um bom momento para negócios.

Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

hORÓSCOPO maria Helena martins

sUDOKU: níVEl DIFícIl

8

8

3

7

7
8

cAÇA pAlAvrAS | SubStANtIvoS coletIvoS

AnEDOTA

carduME
clErO
nuvEM
raMalhEtE
alcatEia

fauna
cachO
frOta
banda
PrOlE

Manada
MirÍadE
EnXaME
MOlhO
atlas 
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sagitáriO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: 
Colabore em atividades familiares. Pense um pouco mais na sua relação e 
reflita bem se é realmente feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu 
sistema gástrico. Evite situações de stress, estas poderão trazer-lhe alguns 
problemas de saúde. Dinheiro: Evite deixar-se intimidar por ameaças infunda-

das de um colega.  Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

caPricÓrniO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: A semana promete ser marcada por muito romantismo. Saúde: 
Período sem grandes problemas ao nível da saúde.Dinheiro: Seja ousado e 
faça uma proposta arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um crescimento ines-
perado do seu poder material. Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

aquáriO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: 
Evite deixar-se abater por uma discussão com o seu par. Período em que está 
muito sensível. Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao nível 
ocular. Dinheiro: Não se esperam alterações significativas. Saiba resolver si-
tuações complicadas. Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEiXEs: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Seja 
mais compreensivo com a sua cara-metade. Cuidado com os falsos amigos. 
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. Atenção ao ex-
cesso de exercício físico. Dinheiro: Período favorável à concretização de um 
negócio. O seu poder financeiro estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 
10, 11, 13

a era da clarificação
ruI tAvAreS gueDeS 

para o bem e para o mal, acabou o tempo 
das falinhas mansas e da política “pronta-

-a-vestir”. Agora, todos se sentem comprome-
tidos a dar, de facto, a sua opinião. e a respon-
sabilizarem-se por ela.
Os resultados das recentes eleições na Cata-

lunha são o sintoma mais visível de algo mais 
profundo que grassa pelo mundo, nomeadamen-
te entre as chamadas democracias ocidentais: 
por mais diferente que seja a latitude, qualquer 
chamada do povo às urnas revela, com estron-
do, sociedades muito divididas, e clivagens que, 
pelo menos à superfície, parecem inultrapassá-
veis. Olha-se para o mapa mundial e, de facto, é 
difícil encontrar aquilo que, no passado, se con-
vencionou chamar “maiorias estáveis”, em que 
governos democraticamente eleitos gozam de 
um apoio confortável no parlamento, sem serem 
obrigados a árduas e prolongadas negociações 
para aprovar leis e orçamentos. A situação é de 
tal forma nova, que até a nossa há bem pouco 
tempo original e surpreendente “geringonça” já 
é vista por essa Europa fora como uma solução 
consolidada, madura e pronta a ser replicada.
A verdade é que enquanto, no passado, se con-

vocavam eleições para clarificar a situação polí-
tica e, dessa forma, tentar encontrar uma solução 
estável e com um mínimo de legitimidade, agora 
grande parte das eleições – com a óbvia exceção 
da de Emmanuel Macron, em França – acabam 

por tornar o xadrez parlamentar ainda mais con-
fuso e conflituoso. As divisões são acentuadas 
pelos resultados eleitorais e, como consequên-
cia, cada lado tenta reforçar ainda mais essa cli-
vagem, como forma de ganhar dividendos para 
o futuro.
O ano que agora termina vincou ainda mais 

essa era de clivagens em que mergulhamos há 
algum tempo. Nos Estados Unidos da América, 
dizem os analistas, para encontrar um período 
em que se tivesse visto a nação assim tão divi-
dida é preciso recuar aos tempos da guerra civil. 
Na Alemanha, três meses depois das eleições, 
continua a não existir uma solução governativa 
em Berlim – mas se isso pode ser considerado 
surpreendente para os germânicos, não difere 
muito, na realidade, daquilo que já aconteceu, 
recentemente, na Bélgica e em Espanha. E este 
tempo de clivagens, provocadas e alimentadas 
muitas vezes por campanhas negras, ódios mi-
litantes e jogos sujos com recurso a fake news, 
tem provocado também uma deriva autoritária 
em diversos países da União Europeia, em que 
a Polónia é o mais flagrante (e perigoso) exem-
plo.  E também é essa era de clivagens que ajuda 
a explicar, no fundo, os devaneios ditatoriais na 
Venezuela, Turquia e Filipinas.
Apesar deste panorama, é possível e, acima de 

tudo, desejável, encarar o ano que agora se inicia 
com algum otimismo. Perceber, por exemplo, 
que este exacerbar de clivagens que varre, por 
vezes cegamente, o mundo pode, afinal, trazer 
alguns benefícios e vantagens, e permitir um ou-
tro olhar dos eleitores perante os eleitos. Pode 
ajudar, por exemplo, a separar as águas e a tor-
nar tudo bem mais claro e à vista de todos: foi 
assim que o “vírus” Donald Trump que, há um 
ano, ameaçava fazer alastrar o populismo na Eu-
ropa acabou por se transformar numa “vacina”, 
extremamente eficaz para derrotar os candidatos 
racistas e xenófobos que se apresentaram nas ur-
nas.
Para o bem e para o mal, acabou o tempo das 

falinhas mansas e da política “pronta-a-vestir”, 
em que todos tentavam sobreviver, repetindo, na 
essência, o mesmo discurso. Agora isso deixou 
de ser aceitável e todos se sentem comprometi-
dos a dar, de facto, a sua opinião. Bem como a 
responsabilizarem-se por ela. Essa, sinceramen-
te, pode ser uma boa notícia: significa que pode 
ter terminado, finalmente, a tolerância à mentira. 
E que podemos começar a entrar na era da clari-
ficação – sem truques, nem planos ocultos. Mas 
sim com cada um a apresentar-se por aquilo que 
realmente vale: o seu trabalho, as suas ideias, as 
suas visões para o futuro. O otimismo não é ape-
nas uma arte, mas também uma necessidade.

futEbOl EM casa
Um menino chega à sua casa e confessa à mãe:
- Acabei de partir o abajur do apartamento do Zézinho…
- Como fizeste isso? – pergunta a mãe surpreendida.
Explica o menino:
- A gente estava a jogar futebol dentro da sala e, sem 
querer, eu chutei a bola com muita força em cima do aba-
jur.
A mãe olha com cara de desapontada e diz:
- Vou ligar para a mãe do seu amigo e perguntar como 
era o abajur.
- Você quer comprar um igual? – pergunta o menino.
- Claro! – responde a mãe.
E diz o menino:
- Não, mãe, não se preocupe com isso.
- Porquê? – pergunta a mãe.
Diz o miúdo:
- Ela disse que aquele abajur era insubstituível…

Entre dois amigos:
- O que é que uma urna e uma alface têm em comum?
- Não sei. – responde o amigo.
Explica o primeiro: - Ambas acompanham carne frias…
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o ano de 2017 visto por leonardo jardim
todos os anos, a redação do 

maisfutebol escolhe aquele que 
foi, no seu entender, o treinador 
português que mais se destacou no 
ano que está prestes a findar. Em 
2017, pela excelente campanha na 
liga dos campeões e pelo título, ao 
estilo de outsider, ganho em Fran-
ça, a escolha recaiu em leonardo 
jardim.
O treinador do Mónaco aceitou o 

repto do nosso jornal para escolher os 
pontos que mais se destacaram não só 
na sua performance, mas também no 
futebol em geral, ainda que, defenda, 
os melhores momentos do Mónaco 
tenham estado muito perto do que de 
melhor se viu este ano na Europa do 
futebol.
Sem descurar o bicampeão europeu 

Real Madrid e a Juventus, nem se-
quer figuras como Cristiano Ronaldo 
e Zinedine Zidane, Leonardo Jardim 
enquadra o seu Mónaco na elite, por 
considerar justo que assim seja até 
porque, ao contrário de outros, não 
partiu para 2017 com favoritismo aos 
olhos gerais.
As escolhas de Leonardo Jardim em 

discurso direto.
-jogo do ano
«Não escolho um, mas dois, embora 

ligados: os dois jogos com o Man-
chester City, na Liga dos Campeões. 

Foram dois grandes espetáculos de 
futebol, contra uma equipa que fez 
um super investimento. Acabou a eli-
minatória 6-6, com apuramento do 
Mónaco e dois grandes jogos.»
-momento do ano
«Começo por esse também, porque 

reuniu vários fatores, como o suces-
so, pelo apuramento para os quartos 
de final da Champions, contra uma 
equipa de grande qualidade, jogando 
bom futebol. Outro momento impor-
tante, mas diferente, foi a vitória em 
casa contra o Lille a duas jornadas do 
fim que permitiu-nos quase finalizar 
o campeonato em primeiro lugar.»
-equipa do Ano
«Pelos resultados desportivos tem 

de ser o Real Madrid. Foi campeão e 
ganhou a Liga dos Campeões. Foi a 
equipa que apresentou melhor perfor-
mance desportiva. A segunda equipa 
foi a Juventus, porque ganhou o cam-
peonato e chegou à final da Cham-
pions. E a terceira foi o Mónaco, por-
que ganhou o campeonato e chegou à 
meia final. Mas com uma vantagem: 
o Mónaco não era favorito nem numa 
nem noutra prova. O Real é favorito 
para tudo e a Juventus no campeonato 
italiano também é favorita. Por isso, 
com um pouco de humildade, possa 
considerar que a equipa do ano foi o 
Real Madrid, em termos de resulta-

dos, mas em tempos comportamen-
tal, de outsider, foi o Mónaco.»
-Figura do ano
«Para mim foi o Ronaldo. Voltou 

outra vez a ser decisivo na campa-
nha do Real Madrid, pelo número 
de golos que fez no campeonato e na 
Champions.»

-Figura do ano no futebol português
«É complicado escolher um, since-

ramente. O Benfica, em termos des-
portivos, e não querendo resumir na 
figura do treinador ou de um jogador, 

foi a equipa que acabou por conseguir 
ser campeã. Essa foi a equipa do ano. 
É mais fácil escolher assim, do que 
uma figura apenas.»
-treinador do ano
«Houve três treinadores no topo este 

ano. Um foi o Zidane, pelos fatores 
inerentes que já falei. Depois o Zé 
[Mourinho] porque ganhou a Liga 
Europa e uma Taça em Inglaterra. E 
posso falar de mim? É que eu acho 
que estive nesse top-3, porque consi-
dero que uma época deportiva não é 
só uma competição, são várias. E os 
treinadores que em 2017 mostraram 
maior sucesso em várias competições 
foram o Zé, o Zidane e eu.»
-Desejos para 2018
«Em relação ao desporto e ao fute-

bol é que as pessoas valorizem cada 
vez o que se passa dentro de campo e 
deixem o que se passa fora de campo 
cada vez mais de lado. O importante 
acima de tudo é o desporto. Fora do 
futebol, para mim e para os meus co-
nhecidos e até para toda a gente, é que 
tenham muita saúde e concretizem os 
seus objetivos pessoais. O meu é con-
tinuar ao mais alto nível, a fazer o que 
mais gosto, que é treinar. E se possí-
vel ganhar algo, que é para isso que 
trabalhamos.»
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 P j v E d
1-Man. city 59 21 19   2   0
2-Man. united 47 22 14   5   3
3-Chelsea 45 21 14   3   4
4-Liverpool 44 22 12   8   2
5-Arsenal 38 21 11   5   5
6-Tottenham 37 20 11   4   5
7-Burnley 34 22   9   7   6
8-Leicester City 30 22   8   6   8
9-Everton 27 22   7   6   9
10-Watford 25 21   7   4 10
11-Huddersfield 24 22   6   6 10
12-B&H Albion 23 22   5   8   9
13-Newcastle 22 22   6   4 12
14-Bournemouth 21 22   5   6 11
15-Southampton 20 21   4   8   9
16-Stoke City 20 22   5   5 12
17-Crystal Palace 19 21   4   7 10
18-West Ham 18 20   4   6 10
19-W. Bromwich 16 21   2 10   9
20-Swansea City 16 21   4   4 13

Inglaterra
PremIer league

CAMPEOnATOS EUROPEUS - CLASSiFiCAÇÃO

 P j v E d
1-napoli 48 19 15   3   1
2-juventus 47 19 15   2   2
3-Internazionale 41 19 12   5   2
4-Roma 39 18 12   3   3
5-Lazio 37 18 11   4   3
6-Sampdoria 30 18   9   3   6
7-Fiorentina 27 19   7   6   6
8-Udinese 27 18   9   0   9
9-Atalanta 27 19   7   6   6
10-Torino 25 19   5 10   4
11-Milan 25 19   7   4   8
12-Bologna 24 19   7   3   9
13-Chievo 21 19   5   6   8
14-Sassuolo 21 19   6   3 10
15-Cagliari 20 19   6   2 11
16-Genoa 18 19   4   6   9
17-SPAL 2013 15 19   3   6 10
18-Crotone 15 19   4   3 12
19-Hellas Verona 13 19   3   4 12
20-Benevento   4 19   1   1 17

 P j v E d
1-Paris sg 50 19 16 2   1
2-Monaco 41 19 13 2   4
3-Lyon 41 19 12 5   2
4-Marseille 38 19 11 5   3
5-Nantes 33 19 10 3   6
6-Nice 27 19   8 3   8
7-Montpellier 26 19   6 8   5
8-Guingamp 26 19   7 5   7
9-Rennes 25 19   7 4   8
10-Dijon 24 19   7 3   9
11-Strasbourg 24 19   6 6   7
12-Caen 24 19   7 3   9
13-Amiens 21 19   6 3 10
14-Troyes 21 19   6 3 10
15-Bordeaux 20 19   5 5   9
16-Saint-Étienne 20 19   5 5   9
17-Toulouse 19 19   5 4 10
18-Lille 19 19   5 4 10
19-Angers 18 19   3 9   7
20-Metz 11 19   3 2 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 41 17 13   2   2
2-schalke 04 30 17   8   6   3
3-B. Dortmund 28 17   8   4   5
4-B. Leverkusen 28 17   7   7   3
5-RB Leipzig 28 17   8   4   5
6-B. M´gladbach 28 17   8   4   5
7-Hoffenheim 26 17   7   5   5
8-E. Frankfurt 26 17   7   5   5
9-FC Augsburg 24 17   6   6   5
10-Hertha BSC 24 17   6   6   5
11-Hannover 96 23 17   6   5   6
12-Wolfsburg 19 17   3 10   4
13-SC Freiburg 19 17   4   7   6
14-Stuttgart 17 17   5   2 10
15-Mainz  17 17   4   5   8
16-W. Bremen 15 17   3   6   8
17-Hamburger SV 15 17   4   3 10
18-FC Köln   6 17   1   3 13

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 45 17 14 3   0
2-atlético Madrid 36 17 10 6   1
3-Valencia 34 17 10 4   3
4-Real Madrid 31 16   9 4   3
5-Sevilla 29 17   9 2   6
6-Villarreal 27 17   8 3   6
7-Eibar 24 17   7 3   7
8-Girona 23 17   6 5   6
9-Getafe 23 17   6 5   6
10-Real Sociedad 23 17   6 5   6
11-Celta de Vigo 21 17   6 3   8
12-Leganés 21 16   6 3   7
13-Athletic 21 17   5 6   6
14-Real Betis 21 17   6 3   8
15-Espanyol 20 17   5 5   7
16-Levante 18 17   3 9   5
17-Deportivo 15 17   4 3 10
18-Alavés 15 17   5 0 12
19-Las Palmas 11 17   3 2 12
20-Málaga 11 17   3 2 12

eSPanha
lIga Santander

ronaldo e real madrid
dominam onze do ano do l’éQuipe
cristiano ronaldo integra o onze do ano 

2017 do jornal francês l’équipe, numa 
equipa que conta com a supremacia do real 
madrid, com quatro jogadores eleitos.
Os merengues, que venceram a Liga dos Cam-

peões e o Mundial de Clubes, estão representa-
dos, além do internacional português, por Mar-
celo, Sergio Ramos e Luka Modric.
Segue-se o Paris Saint-Germain, com três elei-

tos: Neymar, que jogou parte de 2017 no Barce-
lona, além de Edinson Cavani e Daniel Alves, 
que chegou no início da época aos parisienses, 
oriundo da Juventus.
Completam a lista Lionel Messi, do Barcelo-

na, Gianluigi Buffon, da Juventus, Mats Hum-
mels, do Bayern Munique e o médio do Chelsea, 
N’Golo Kanté.

Quim Berto é o novo treinador do trofense

está encontrado, em definitivo, o sucessor 
de Nuno valente no comando técnico do 

trofense. quim berto chegou a acordo com o 
emblema da trofa e vai orientar a equipa até 
ao final da temporada, apurou o Maisfutebol.
O novo técnico, de 46 anos, está já a orientar 

o treino desta manhã e será apresentado oficial-
mente ainda esta terça-feira. Como treinador, 
Quim Berto já treinou Vizela e Varzim e chega 
à Trofa com o objetivo de tirar a equipa da zona 
de descida do Campeonato de Portugal. Após a 
saída de Nuno Valente, Daniel Rosendo tinha di-
rigido interinamente a equipa nos dois últimos 
jogos oficiais de 2017, ante Sanjoanense e Ama-
rante. O Trofense, note-se, é o atual 15.º e penúl-
timo classificado da série B, com 11 pontos, a 
seis da zona de manutenção.

luÍs castrO nãO quEr acrEditar quE
jOgadOrEs dO riO avE sEjaM culPadOs
Ficaria muito surpreendido e desiludido se saísse 

outra sentença que não fosse ilibar aqueles que 
considero jogadores fundamentais”, disse o técnico 
do Desportivo de Chaves, durante a antevisão ao 
jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, 
frente ao Marítimo, depois de questionado sobre 
este assunto pelos jornalistas.
Luís Castro mandou um abraço a todos aqueles 

que foram seus jogadores e estão envolvidos nes-
te processo, dizendo que “há alguém” que acredita 
muito neles. “No dia em que entrar num estádio e 
desconfiar de alguém que dirijo não posso, nem se-
rei mais treinador, eu confio em todos aqueles que 
dirigi e dirijo”, frisou. Na época 2016/17, Luís Castro 
deixou o comando do FC Porto B para assumir a 
liderança do Rio Ave, equipa que acabaria por dei-
xar no final da temporada no sétimo lugar, com 49 
pontos, a um ponto do acesso à Liga Europa.
Confiar ao máximo em todos os jogadores que di-

rigiu e dirige, assim como em todo o seu staff, é um 
“princípio de vida”, realçou, sublinhando que falar 
destes jogadores é falar em jogadores que lutaram 
de forma feroz por um lugar na Europa, que se en-
tregaram por completo nos treinos e nos jogos e 
que, até prova em contrário, são seres humanos 
“fantásticos”. “Lutaram com os seus colegas de for-

ma permanente, foi para 
mim um privilégio treiná-
-los”, reforçou. Expres-
sando a sua admiração 
para com os jogadores e 
homens, Luís Castro ad-
mitiu que ficou surpreendi-
do com esta investigação, 
mas reiterou a sua con-
fiança. Dizendo que aquilo 
que domina é o treino e o 
jogo, o treinador diz que 
vê futebol há muitos anos 
e nunca viu nenhum sem 

falhas, não estando programado para detetar falhas 
propositadas. Por isso, acrescentou: “à justiça o 
que é da justiça”. Na semana passada, a estação 
de televisão SIC avançou que quatro jogadores do 
Rio Ave foram constituídos arguidos por, alegada-
mente, terem sido pagos para perder no jogo frente 
ao Feirense, em Santa Maria da Feira, na época 
passada, que a equipa da casa venceu por 2-1. 
Posteriormente, o jornal Correio da Manhã avançou 
que a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a pos-
sibilidade de ter havido manipulação do resultado 
na visita do Benfica a Vila do Conde, em 24 de abril 
de 2016, a contar para a 31.ª jornada da edição de 
2015/16 da I Liga e que as ‘águias’ venceram por 
1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 
73 minutos. O Rio Ave e o Benfica já anunciaram 
que vão agir judicialmente contra aquilo que dizem 
tratar-se de “calúnias”.

freddy adu muito perto do seu... 14º cluBe
Lembra-se de Freddy Adu, o jogador que pas-

sou pelo Benfica na temporada 2007/2008? Pa-
rece que o avançado está um passo de rumar ao 
14.º clube da sua carreira. De acordo com o site 
aftonbladet, o atleta de 28 anos poderá assinar 
pelo Oskarshamns AIK, clube sueco que milita 
na terceira divisão. O atacante que em outrora 

foi apelidado de “novo Pelé” estava sem clube 
desde 2016, altura em que terminou o seu víncu-
lo com o Tampa Bay Rowdies, nos Estados Uni-
dos. Recorde-se que no Benfica, Adu teve uma 
passagem fugaz  e realizou 21 jogos e marcou 
cinco golos. Na época a seguir acabou empresta-
do ao Monaco e, de seguida, ao Belenenses.
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uEfa chaMPiOns lEaguE     2017/2018

EurOPa lEaguE     OitavOs-dE-final

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

  P J V E D GM	 GS

1-FC Porto 39 15 12 3 0 39 6
2-Sporting	 39	 15	 12	 3	 0	 32	 9
3-Benfica	 36	 15	 11	 3	 1	 37	 10
4-Braga	 31	 15	 10	 1	 4	 29	 13
5-Marítimo	 27	 15	 8	 3	 4	 16	 13
6-Rio	Ave	 24	 15	 7	 3	 5	 17	 12
7-V.	Guimarães	 23	 16	 7	 2	 7	 19	 25
8-Boavista	 20	 15	 6	 2	 7	 16	 18
9-Chaves	 19	 15	 5	 4	 6	 17	 20
10-Tondela 18 16 5 3 8 19 26
11-Belenenses	 17	 15	 5	 2	 8	 14	 22
12-Portimonense	16	 15	 4	 4	 7	 22	 26
13-Feirense 14 15 4 2 9 12 19
14-Desp.	Aves	 13	 15	 3	 4	 8	 14	 23
15-P. Ferreira 13 15 3 4 8 16 29
16-Moreirense	 11	 15	 2	 5	 8	 11	 24
17-Estoril	Praia	 11	 15	 3	 2	 10	 12	 31
18-V.	Setúbal	 10	 15	 2	 4	 9	 13	 29

 	 PTS		J	 V	 E	 D	 GM			GS

16ª jORnADA
23/12 V. Guimarães 0-1 Tondela
03/01 Boavista 13:15 Braga
  Marítimo 13:15 Chaves
  D. Aves 13:15 Moreirense
  Rio Ave 15:15 P. Ferreira
  Feirense 15:15 FC Porto
  Benfica 16:30 Sporting
04/01 V. Setúbal 13:15 E. Praia
 Portimonense 15:15 Belenenses

17ª jORnADA
06/01 Braga 15:30 Rio Ave
07/01 Chaves 6:45 Desp. Aves
  Moreirense 11:00 Benfica
  Sporting 13:00 Marítimo
  FC Porto 15:15 V. Guimarães
08/01 P. Ferreira 14:00 Portimonense 
  Estoril Praia 16:00 Feirense
09/01 Tondela 14:00 V. Setúbal
  Belenenses 16:00 Boavista

TAçA DA LIGA - FASE DE GRUPOS

2018/01/10
 caldas 10:00 farEnsE
  riO avE 14:00 dEsP. avEs
  cOva da PiEdadE 15:30 sPOrting
2018/01/11
 MOrEirEnsE 15:30 fc POrtO

TAçA DE PORTUGAL - OITAVOS-DE-FINAL

gruPO a j P
1-v. setúbal 3 7
2-Benfica 3 3
3-Portimonense 3 2
4-Braga 3 2

gruPO b j P
1-sporting 3 5
2-Marítimo 3 5
3-Belenenses 3 3
4-U. Madeira 3 1

gruPO c j P
1-ud Oliveirense 3 5
2-Moreirense 3 5
3-Feirense 3 2
4-V. Guimarães 3 2

gruPO d j P
1-fc Porto 3 7
2-Leixões 3 4
3-Rio Ave 3 4
4-Paços Ferreira 3 1

2017/12/29
 Braga 2-2 Portimonense
 V. Setúbal 2-2 Benfica

2017/12/29
 Marítimo 3-2 U. Madeira
 Belenenses 1-1 Sporting

2017/12/30
 Feirense 2-2 UD Oliveirense
 Moreirense 3-3 V. Guimarães

2017/12/30
 Rio Ave 3-2 Leixões
 Paços Ferreira 2-3 FC Porto

REsUlTADOs
Varzim 3-1 U. Madeira
Real 1-1 Santa Clara

Sporting B 1-2 V. Guimarães B
Ac. Viseu 1-4 Penafiel

Sp. Covilhã 3-0 Gil Vicente
FC Famalicão 0-3 FC Porto B

Benfica B 1-0 Braga B
UD Oliveirense 1-1 Leixões

Nacional 2-2 Arouca
Cova da Piedade 2-1 Académica

PRÓXImA jORnADA
06/01 Leixões 6:15 FC Famalicão
  Gil Vicente 10:00 Real
  V. Guimarães B 10:00 Nacional
  U. Madeira 10:00 C.Piedade
  Braga B 10:00 Sporting B
  FC Porto B 11:00 Benfica B
  Santa Clara 11:00 Ac. Viseu
  Académica 12:00 Varzim 
07/01 Penafiel 10:00 Sp. Covilhã
  Arouca 10:00 UD Oliveirense

     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

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

portuguêS Fez o bAlANÇo Do ANo e DA cArreIrA 

ronaldo: «2017 foi
               um ano incrível»
«Incrível». é este o adjetivo que cristiano 

Ronaldo usa para classificar de 2017. Em en-
trevista ao jornal espanhol «As», o interna-
cional português faz o balanço do ano e da 
carreira, rodeado dos principais troféus que 
conquistou até hoje.
«2017 foi um ano incrível a muitos níveis. É 

uma sensação tremenda olhar para trás e ver o 
que consegui desde que comecei a dar uns chu-
tos na bola pelas ruas da Madeira», disse o joga-
dor, que no ano que agora terminou bateu mais 
um recorde: tornar-se no primeiro jogador de 
sempre a marcar em três finais da Liga dos Cam-
peões.
«Fui abençoado com o talento e trabalhei mui-

to duro para conseguir o melhor desse talento», 
afirmou Ronaldo, não esquecendo quem o acom-
panhou neste percurso. «Não o conseguiria sem 
a colaboração de muita gente que me ajudou pro-
fissionalmente».
«Quero dedicar este momento à minha família, 

que sempre esteve comigo nos bons e nos maus 
momentos, aos meus amigos, sem esquecer 
aqueles que acreditaram em mim quando eu era 
apenas um menino cheio de sonhos, aos meus 
treinadores e companheiros, tanto nos clubes 
como na seleção», frisou, agradecendo também 
aos adeptos pelo «apoio e inspiração para con-
tinuar a trabalhar duro e dar o máximo em cada 
desafio».

treINADor Do bArceloNA repASSou bAlANÇo AtuAl Do clube

valverde: «saída de
neymar foi um momento difícil»
ernesto valverde, treinador do barcelo-

na, fez esta segunda-feira um balanço ao 
momento atual do clube catalão, entre o qual 
abordou a importância de messi, sem esque-
cer a saída de Neymar para o paris Saint-ger-
main que se tratou de «um momento difícil».

«Não vamos negar que a saída de Neymar foi 
um momento difícil», referiu o técnico dos blau-
grana, elogiando depois o jogador argentino.

«É o melhor jogador que podes encontrar no 
mundo. Faz de extraordinária cada bola que re-
cebe. Vejo como enfrenta a competição, o nível 
de compromisso e a competitividade que tem é 
um estímulo para nós», referiu Valverde sobre 
Messi, em declarações aos canais do clube.
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