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InqUérItO Ft: BCE nãO dEvErá
AUmEntAr EStímULOS Em 2016
Um pouco menos de metade dos 

33 economistas internacionais 
inquiridos pelo Financial Times 
não antecipa qualquer reforço dos 
estímulos monetários pelo Banco 
Central Europeu (BCE) em 2016. 
Entre os restantes inquiridos há 

quem se divida entre um novo corte 
na taxa de depósitos e um aumento 
do volume de compras de activos 
pelo banco central mas, entre estes, 
vários sublinham que não é de espe-
rar uma mudança radical nas políti-
cas decididas em Frankfurt. Segun-
do o jornal britânico, os resultados 
parecem indicar que nos mercados 
e entre os economistas que acom-
panham a Zona Euro há a sensação 
de que o BCE chegou ao limite ou 
próximo do limite das suas políticas 
de estímulo, o que contrasta com a 
garantia de Mario Draghi de que está 
preparado para avançar com estí-
mulos sem limite se for confrontado 
com resultados piores que o espera-
do na inflação e no crescimento da 
região. O BCE espera que a econo-
mia da Zona Euro cresça 1,7% no 
próximo ano, depois de 1,5% este 
ano e que a inflação, que está pró-
xima de zero, avance para cerca de 
1% em 2016. Em Dezembro o banco 
central anunciou um corte na taxa de 
juro que cobra pelos depósitos que 
os bancos fazem em Frankfurt de 
-0,2% para -0,3%, com o objectivo 
de tornar mais caro o dinheiro par-
queado no banco central e, dessa for-

ma, incentivar os bancos a empres-
tarem à economia. Anunciou ainda 
que o programa de compra de acti-
vos, iniciado em Março deste ano, 
continuará para lá de Setembro de 
2016 (data inicialmente fixada para 
o seu término) até Março de 2017. 
O BCE, que tem comprado activos 
ao ritmo de 60 mil milhões de euros 
por mês, deverá elevar o seu balanço 
dos cerca de 2 biliões de euros regis-
tados em Março de 2015 para cerca 
de 3,4 biliões em Março de 2017. 
“O BCE já embarcou numa políti-
ca de estímulos mais agressiva na 
sua reunião de Dezembro de 2015, 
embora os mercados não tenham fi-
cado completamente convencidos” 
do impacto dessas decisões, anali-
sou Jean-Michel Six, economista 
da Standard & Poor’s, dando conta 
da desilusão nos mercados após os 
anúncios de 3 de Dezembro. Dario 
Perkins, economista na Lombard 
Street Research, não vê o BCE a 
avançar com mais estímulos, “a não 
ser que alguma coisa corra mal na 
economia global”, mas Jonathan 
Loynes, economista chefe da Capi-
tal Economics, antecipa dificulda-
des, nomeadamente pela divergência 
da política monetária entre Estados 
Unidos e Europa: “As subidas de ju-
ros nos EUA podem ajudar a baixar 
o euro, mas também podem colocar 
pressão em alta sobre os juros das 
obrigações da Zona Euro.
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EdiTorial 

vIAgEm SEm SEgrEdOS

Todas as memórias são 
como um espelho emba-

ciado ; todas as recordações 
são quadros de uma vida relembrada como 
um poema heroico, quando na maior parte 
das vezes o heroísmo  está apenas em ter so-
brevivido.
Deve ser por isso que a memória só começa 

quando começamos  a ver: fotografias, jornais, 
magazines de banda desenhada, livros e música. 
Ao mesmo tempo, há os acidentes e pequenas 
alegrias. Ver claramente a iniciação ao mundo da 
palavra escrita das imagens e a fantasia envelhe-
cida que conseguem transmitir. 
Ainda antes de saber ler, desempenhou papel 

semelhante, os livros de imagens bíblicas, que 
tiveram junto das camadas populares e analfabe-
tas uma abertura do caminho da glória iluminada 
a partir dos inícios do século XIV.
Ao ver os bonecos, imaginava-se mais do que 

se entendia, sonhava-se mais do que se aprendia. 
Mais tarde deram à costa os Bectles, foi apenas 
o começo de uma aventura que se nutriu duran-
te décadas. Foi através das excurções, que muita 
gente gravou as primeiras imagens do mar, do 
museu dos coches, mosteiro dos Jerónimos, do 
Bom Jesus de Braga, dos Açores e da Madeira, 
imagens que ainda perduram na memória de to-
dos.

Foi atraves dos relatos na rádio dos jogos de 
futebol do Benfica e do Sporting, que muitos 
jovens iniciaram a prática desportiva, nomeada-
mente nas zonas rurais. Revelou-se o universo 
fantástico daqueles homens de vontades amarra-
das a uma ilusão de riqueza, um tesouro perdido 
algures, num lugar distante... Claro que não se 
podia ver, que era uma viagem de iniciação ao 
mundo cruel dos adultos e sem retorno às ori-
gens. Mas tão forte foi esse primeiro embate, 
entre as culturas dos vários povos que habitam 
o mundo, que se ficou para sempre marcado por 
essas imagens. Uma espécie de moldura visual 
dos textos do jornal com a descrição dos respeti-
vos modelos de vida e aeroportos.
Hoje o mundo está mediatizado e na verdade 

muitos dos jornais e televisão não têm muito 
para ler e ver... A imprensa portuguesa no Qué-
bec acrescenta «generosamente», informação, 
crónicas, imagens e essa felicidade de assistir em 
direto aos jogos de futebol do campeonato por-
tuguês e das competições desportivas no mundo.
Depois de ter acabado esta pequena história; 

lembrei-me das lojas portuguesas no Québec, 
onde se contam muitas histórias e se encontram 
bons produtos com história «made in Portugal». 
A comunidade portuguesa em 2015, foi percorri-
da por muitos artistas portugueses, num contexto 
de produção nos palcos; onde se apresentaram 
espetáculos de teatro e musicais de grande qua-
lidade, bem ao gosto do público português e ca-
nadiano.
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Montreal Magazine, 11 
anos é uma clara vi-

tória, de um formato produ-
zido por alberto Feio, onde 

Conceição Ferreira é apresentadora. Uma 
instituição que procura alimentar as ligações 
históricas e culturais entre Portugal e o Cana-
dá e conduz-nos a uma programação com temas 
pertinentes da atualidade local. O programa é 
visto por milhares de portugueses no Canada.
o programa Montreal Magazine foi criado 

por Alberto Feio em 2005: qual a sua reflexão 
sobre as estratégias futuras e a História do 
programa, que é uma referência na comuni-
dade portuguesa?

A tradição da televisão no Quebeque é mui-
to forte e nós implantá-mos o trabalho no ter-
reno. O destaque vai para a mostra da dina-
mica cultural da comunidade e da cidade de 
Montréal,artistas, entrevistas e debates, ao lon-
go de uma década e que tem tido uma procura 
exponencial do público, tendo em consideração 

que é o único programa em português trans-
mitido por canal pago.   Somos uma força de 
motivação comunitária e no futuro, seguimos 
empenhados na divulgação e promoção de pro-
dutos portugueses, reportagens dos Açores, te-
mas pertinentes da atualidade e festejando «11 
Anos do Montréal Magazine», cujo registo teve 
lugar no dia 14 de outubro de 2004.
Numerosas são as dificuldades na Diáspora:  

quais as medidas de ação para continuar a 
responder às necessidades da comunidade?

Nós vivemos numa situação onde há: 2 jornais, 
2 postos de rádio e 2 televisões, nós para sobre-
viver temos uma vida difícil. Procuramos ter 
conteudos culturais e de informação para bem 
servir e somos o canal mais visto no Canadá. 
Quando vamos a Portuga somos bem recebidos 
pela SIC-Internacional. Temos que trabalhar 
para ser-mos cada vez melhores e estar sempre 
próximos da comunidade.
os comerciantes representam relações eco-

nómicas. imagino que desempenham um 
papel importante na cooperação com a tele-
visão: para a promoção e uma maior visibi-
lidade dos seus produtos. que balanço faz?
A relação do programa televisivo, Montreal 

Magazine, com os comerciantes é boa. Mas a 
promoção do negócio não é permanente, por-
que, fazem a promoção em função dos produtos 
da época e nos eventos que acham importantes. 
Continuamos a trabalhar numa visão estratégica 
de visibilidade global dos produtos portugueses 

e dos serviços das instituições públicas, adqua-
das a servir os interesses comerciais partilhados 
a nivel local e entre Portugal e o Canada.
agora é uma pergunta para Conceição Fer-

reira apresentadora do programa: diga-nos 
o que pensa da Plataforma dos orgãos da 
Comunicação Social no Mundo, que ajudou 
a fundar e faz parte da direção?
A Plataforma é uma abertura de portas, para 

despertar as relações entre a comunicação so-
cial que queiram fazer parte. As preocupações 
de todos de forma ordenada, só pode trazer be-
neficios. Fui eleita, porque acredito na Platafor-
ma. 
O Alberto tem tido uma grande visão que eu 

partilho e apoio, se não vejamos: fomos os 
mentores da Plataforma, do Festival Portugal 
em Montreal, que foi uma iniciativa nossa e 
agora criámos o Centro Cultural Luiz de Ca-
mões, que foi registado no dia 10 de junho de 
2015. Sentimo-nos orgulhosos  por poder aju-
dar e contribuir para o desenvolvimento da co-
munidade portuguesa e até fiz a rota da pêra ro-
cha para que fosse distinguida no Canada como 
portuguesa.
Qual é a vantagem de mais um Centro Cultu-

ral?
É ótimo para fazer amigos... É um projeto que 

vai alimentar uma nova esperança cultural ao 
serviço da comunidade, vamos reunir membros 
dedicados a esta causa, motivar as crianças a 
irem às escolas portuguesas existentes, para que 
o ensino do português , seja língua de herança, 
dentro do país de acolhimento que é o Canada.
qual o plano de ação da direção se não à 

apoios conhecidos do governo português e 
os portugueses residemtes no québec, estão 
cada vez mais longe uns dos outros?
Uma das medidas é considerar uma coopera-

ção com o Instituto Camões e os Açores, para 
além das ajudas da população no Québec, para 
as atividades culturais.  Tudo isto porque o tron-
co é a Televisão-Montréal Magazine, embora se 
separem bem as águas, a população vai ser in-
formada dos eventos culturais e queremos ser 
um organismo também com uma função social, 
que reuna os portugueses que residem longe, 
sempre que haja uma boa razão.
O fim da tarde ditou o fecho de uma conversa 

que poderia facilmente ter durado mais  uma 
hora. Em parte porque, apesar dos esforços dos 
entrevistados, outras ocupações os esperavam. 
Um balanço muito positivo para comemorar os 
11 Anos do Programa Montreal Magazine.

PROduTORa
ROSa VElOSa

lInha abERTa 514.483.2362

cOnTacTO PublIcITáRIO

514.366.2888

domingo das 15h às 18h

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo
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www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

qUE qUEr dIzEr A
ExprESSãO, FELIz AnO nOvO…

Muita coisa: desejos, aspi-
rações, mudanças, ten-

tativas, milhões de coisas...
suportadas de centenas de su-
perstições mais curiosas, umas 

das outras...
Tudo é como se o mundo acabasse no dia 31 de 

Dezembro e que tudo começasse no 1 de Janei-

ro... Mas é sobretudo uma esperança para me-
lhorar, tudo a nossa volta, tudo no nosso interior 
da cabeça aos pés... Somente a coisa é tão difícil, 
que em todos os países do mundo, as supersti-
ções são uma maravilha de imaginação.
Uma superstição generalizada no mundo, in-

cluindo os territórios onde se fala o português 
faz e pede-se doze desejos, ao mesmo tempo que 
se comem doze passas de uva, uma a cada bada-
lada dos sinos ao soarem a meia noite.
Uma máxima faz parte dos pensamentos portu-

gueses: saúde, sorte e juízo.
Vários pedidos de renovamento de vida são ex-

pressos nas superstições.
Trocar as coisas velhas por novas: Era hábito 

fazer um barulho monstro com as velhas pane-
las, tachos e utensílios de cozinha nas janelas 
das casas, E quando o ano começa tudo deitar a 
rua fazendo  lixo. Imaginem o desastre... Creio 
que esta tradição foi interdita pelo governo (fe-
lizmente). 
Desejos curiosos: vestirem com roupa nova; 

vestirem-se de vermelho para encontrar o amor; 
vestirem-se com roupa amarela para melhorar as 
finanças; vestirem roupa castanha para melhorar 
a profissão; vestirem-se de roupa azul para ter 
uma boa sorte em geral. 
Mostrar a maior nota de dinheiro a lua (eviden-

temente se o céu está sem nuvens e a lua presen-
te). Saltar de um cadeira com uma nota no sapato 
para melhorar as finanças:
Andar com o pé direito a frente. Tomar um ba-

nho de água gelado nu, num lago ou num rio, 
para lavar do corpo os maus espíritos E as maus 
pensamentos. A ceia de fim de ano, tem também 
tradições. O rei da noite o amigo bacalhau( Sem 
ser chauvinista , as refeições portuguesas têm 
uma classe superior à vaidade francesa). O Perú 
recheado faz também parte da festa. Nas sobre-
mesas, há as filhoses, as broas e o famoso bolo 
de rei, tudo acompanhado de um bom vinho, 
café, e evidentemente o famoso vinho do porto.
As frases do dia... boas saídas e melhores en-

tradas.

No mundo a primeiras manifestações da pas-
sagem do ano se passam na Austrália, e parece 
que as mais famosas são as da Madeira e Times 
Square em Nova Iorque. 
Pessoalmente tenho um desejo: primeiro desejo 

a todos um bom ano 2016 e especialmente que 
todos possam ser orgulhosos da língua portu-
guesas e dos excecionais poetas e escritores de 
língua portuguesa que tenho a intenção de fazer-
-vos conhecer de vos fazer amar como eu os ado-
ro. Os maiores defensores da nossa bela língua O 
PORTUGUÊS.

lUiz Saraiva
lsaraiva@avozdEPortugal.coM

AnO nOvO
p’ra celebrar a passagem
do ano, em todo o mundo

Faz-se do tempo a contagem
No fim segundo a segundo .

um comum comportamento
Que apraz à sociedade
sublimando o momento

Com pompa e solenidade .

Há festas e euforia
Celebrações entre o povo

na transição deste dia
para mais um ano novo.

Esquecem-se as arrelias
Que se afogam na bebida

Entre galas e folias
Celebra-se enfim a vida.

trocam-se saudações
Em êxtase de alegria
tomam-se resoluções
tão notórias deste dia.

Chega mais um novo ano
Que vivê-lo valha a pena.
salutar prò ser humano

nesta passagem terrena !...

Euclides Cavaco

POESIa da SEmana
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os céus estavam iluminados 
pela “lua cheia”. noite lin-

da, sem dúvida, poi a tempera-
tura  mais parecia de uma noite 
de primavera.  Todos os anos 

no mês de dezembro ocorre um fenómeno de lua 
cheia, mas na noite de natal  é 
muito raro. Já não acontecia 
desde 1977 e só voltará a acon-
tecer em 2034., não tem signifi-
cado nenhum, é simplesmente 
um fenómeno cientifico. 
Não houve nenhuma estrela no 

céu a guiar os três Reis magos em 
direção do menino Jesus, chegan-
do ao local do nascimento de Je-
sus, mas o significado e o espirito 
do Natal estava muito presente na minha família. Na-

IntUIÇãO CrIAtIvA

JOyEUx nOëL Et BOn gOLF!
a noite de natal foi de longe a mais quente 

enregistrada desde sempre com a tempe-
ratura a chegar aos 17 graus,em Montreal. 
O termómetro chegou aos 17 graus em Montreal 

e até aos 20 graus na região da Estrie, nunca isto 
se tinha visto em 140 anos.

«Podia-se degelar o peru na rua ou até coxinhá-
-lo no B.B.Q.Todo o Quebéc,Ontário,Manitoba 
e o leste dos Estados-Unidos foram tocados por 
temperaturas,anormalmente quentes.A cidade de 
New York enregistrou um um acolhedor 22 graus.
Estes tempos estraordináriamente quentes do mês 
de Dezembro,explicam-se notamente pela presen-
ça do fenómeno “El Niño” no oceano Pacifico.

Einstein disse, certa vez, 
que não compreendia 

como surgiram as inspira-
ções que contribuíram para 
a descoberta da teoria da 

relatividade. Se a mente humana fosse es-
tritamente lógica, o mundo intelectual seria 
programado e rígido. 
Não teríamos a inspiração, a criatividade, a 

angustia das duvidas. Não teríamos uma ansie-
dade vital que nos estimula a abrir as janelas da 
inteligência para a resolver. Não haveria escri-
tor nem leitor. Certa vez, perguntaram a Eins-
tein se ele acreditava em Deus. Perplexo com a 
pergunta, ele retorquiu que um cientista como 
ele não poderia deixar de crer em Deus. Noutra 
ocasião, ele disse que estava mais interessado 
em conhecer a mente de Deus do que os fenó-
menos da física. 
O pai da psicanálise, Freud, procurava a su-

peração do fim da existência, apesar de ter sido 
um judeu ateu. 
O amor atropelou o pensador. 
O amor intenso de Freud por um dos seus ne-

tos, que estava a morrer lentamente de tubercu-
lose, abalou os seus alicerces. 
Ele sofreu uma crise depressiva. 
Era a sua depressão sinal de fragilidade? De 

modo algum. 
Ela representava uma dramática reacção in-

consciente face ao fim da existência. A depres-
são de Freud era um grito do seu inconsciente 
pela eternidade. 
Quem somos? Para onde vamos? Como é pos-

sível recuperar a identidade da personalidade 

depois da morte se triliões de segredos da me-
mória se despedaçam no caos de um tumulo? 
Nenhum pensador encontrou tais respostas. 
Quem as procurou na ciência morreu com as 
suas duvidas. A teoria da evolução de Darwin, 
apoiada pelas mutações e variabilidade gené-
tica, pode explicar a adaptação das espécies 
face ás intempéries do meio ambiente, mas não 
explica os processos ilógicos que ocorrem nos 
bastidores da alma humana. Ela é demasiado 
simplista para explicar a fonte que gera o mun-
do das ideias e das emoções. A psique ou a alma 
humana precisa de Deus para ser explicada. Há 

um campo de energia que coabita, coexiste e 
co-interfere intimamente com o cérebro, mas 
que ultrapassa os seus limites. Algo que cla-
ma pela continuidade da vida, mesmo quando 
se perde o prazer de viver. Algo que clama por 
esperança, mesmo quando o mundo se desaba 
sobre nós. Só quero concluir que os fenómenos 
que constroem a inteligência me convenceram 
de que Deus não é uma invenção de um cére-
bro evoluído que resiste ao seu fim existencial. 
Deus não é uma ideia do cérebro, o cérebro é 
uma ideia de Deus.

JoSÉ da ConCEiÇÃo
JconcEicao@avozdEPortugal.coM

tal é a festa da família,  Natal é AMOR, Natal é FÉ, 
Natal significa VIDA. Jesus ensinou a amar, semeou 
nos corações humanos a importância da bondade e 
da humildade. Jesus  fez-nos ver a importância do 
PERDÃO, temos que saber perdoar aqueles que nos 
ofendem, porque desde que o mundo é mundo os 
fortes perdoam e os fracos condenam. Que Jesus co-
loque os nossos passos no bom caminho, o caminho 
do amor de paz e de perdão, somente assim seremos 

felizes. 
Aproveito a oportunidade para 

vos desejar um bom ano a todos 
um ano de amor, paz, e prospe-
ridade com esperança renovada. 
“Glória a Deus nas alturas e paz 
na terra aos homens de boa von-
tade”. REFLEXÕES DE FIM 
DE ANO: Já estamos a chegar ao 
final do ano, o tempo de refletir, 
e observar o mundo em que vive-

mos. As notícias deste ano não foram as mais recon-
fortantes para um futuro de Paz.  É tudo um negócio 
de guerra, uma grande hipocrisia disfarçada em di-
plomacia. Alguns países continuam a vender armas 
e equipamento de armas a criminosos e a países que 
sabem perfeitamente o uso que irão fazer delas, mas 
o que lhes mais importa é o negócio e nada mais. 
Que renasça a esperança da PAZ NO MUNDO aos 
homens de boa vontade e que se ponha termo á HI-
POCRASIA.

nOItE dE nAtAL COm LUA ChEIA
Já nãO ACOntECIA há 38 AnOS

FranCiSCa rEiS
frEis@avozdEPortugal.coM
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cOmbO FRITE ET SaladE         
1/4 cuIssE   7.85
1/2 pOItrINE   8.85
1/2 pOulEt   9.85
pOulEt ENtIEr 
(rEpAs fAmIlIAl) 24.00

POulET SEul                             
1/4 cuIssE   3.00
1/2 pOItrINE   4.00
1/2 pOulEt   7.75
pOulEt ENtIEr 13.10

POulET | FRangO

POuTInES

                                                    pt      gr
pOutINE Au pOulEt 6.50 9.50
pOutINE Au chOurIÇO 7.00 9.50
pOutINE bIfANA (pOrcO) 7.00 8.50
pOutINE sImpE (sANs pOulEt) 5.00 7.00

ExtrA pOutINE  (pOur cOmbO) 2.50
ExtrA sAucE pIquANtE Ou DOcE 0.25
(pOur cOmbO Ou pOutINE) 

pOulEt 5.85
bIfANA 5-85
+ frItEs 
Ou sAlADE 7.85

pOur 1   2.95
pOur 1   5.75
pOur 3   8.70
pOur 4 14.50

pIquANtE/DOucE 0.75
vINAIgrEttE 1.10
(pOur sAlADE)
sAucE pOutINE  1.90

pOur 1   2.85
pOur 1   5.65
pOur 3   8.60
pOur 4 14.00

10.00 2.60

*Menu pour emporter ou sur place seulement, les 
prix ne comprennent pas les taxes ou la livraison / 
Menu for takeout or eat in only, prices don’t include 
taxes or delivery.

mOruE à brAz
cOD A brAz | bAcAlhAu à brAz 15

pOrc Aux pAlOurDEs 
PorK witH claMs
cArNE pOrcO AlENtEjANA 15

chEvrEAu
gOAt | cAbrItO 15

cOchON DE lAIt 
sucKling Pig | lEitão 15

pAEllA Aux fruIts DE mEr
sEAfOOD pAEllA | pAEllA DE mArIscO 15

pAstEIs DE NAtA
À l’unitÉ   1.45
1/2 DOuzAINE   6.50
1 DOuzAINE 13.00

nous offrons un vaste choix de pâtisse-
ries portuguaises et françaises, comme 
nos célèbres Pasteis de nata, ainsi que 
des gâteaux d’anniversaire, bûches de 
noël, couronnes des rois et plus encore.

uma grande variedade de pastelaria Portugue-
sa e francesa, incluindo os nossos famosos 
Pasteis de nata, assim como bolos de aniver-
sário, troncos de natal, bolo rei, pão de ló e 
muito mais.
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nAtAL nA mISSãO SAntA CrUz

na comunidade Santa Cruz 
a quadra natalícia começou 

com a entrega dos cabazes de na-
tal aos mais carentes. Na sexta-
-feira do perdão a igreja abriu 

as suas portas para todos aqueles 
que desejavam receber o  perdão 
antes de entrar em cheio nas ceri-
mônias do natal.
Cada pessoa recebeu à entrada da 

igreja um símbolo de misericórdia: 

uma pomba (paz), uma flor (bele-
za), uma  libelinha (não agressão) 
ou uma borboleta  (capacidade de 
mudar). 
Na igreja ficaram esses 800 sím-

bolos que serviram para decorar a 
grande árvore branca e luminosa 
da nossa  misericórdia. Em troca 
dos símbolos os participantes leva-
ram para casa um papel com as sete 
obras de misericórdia corporal e es-
piritual. No mesmo papelinho vinha 
colado um botão.  O Padre José Ma-

ria Cardoso convida desta maneira 
todos os cristãos da comunidade a 
acumularem botões. Um botão re-
presenta uma ação de misericórdia 
que foi feita por alguém.
As cerimônias continuaram com a 

ElizaBETH
CarrEiro
MarTinS

FoToS dE 
ManUEl
nEvES

EcMartins@avozdEPortugal.coM missa de Natal do dia 24.  A Euca-
ristia foi animada pela coral infantil 
com a participação especial dos jo-

vens em ação e o  habitual presépio 
ao vivo feito com as crianças da ca-
tequese. 

No dia  25 houve mais duas missas, 
cada uma animada por um grupo co-
ral diferente.  Muito interessante foi 
a participação original dos  reis ma-
gos, que trocaram o ouro, a mirra e 
o incenso por um peixe,  uma planta  
e duas pombas, demonstrando que o 
futuro do nosso planeta depende de 
todos nós e da nossa capacidade em 
cuidar da terra, do ar e do mar. 
Como sempre as celebrações na 

Igreja Santa Cruz foram lindas e 
muito sentidas e isso deve-se ao ca-
risma do nosso pároco e à sua gran-
de imaginação. Resta agora ver se o 
ano novo vai ser misericordioso  ao 
ponto de encher de botões os vasos 
da igreja.

É natal
Se tu quiseres que seja.

Se quiseres que essa luz te veja
Na noite que Ele rasga

Para chegar.
É natal se for de ver, o teu olhar.
É natal Se tu quiseres que seja.

Se quiseres ter um lugar onde ele 
esteja

Na tua casa onde Ele Quer ficar.
É natal se for de amor, o teu 

olhar.
É natal Se tu quiseres que seja.
Se quiseres ouvir a noite que 

solfeja
E a quase voz

Do anjo a anunciar.
É natal se for de paz, o teu olhar. 

Padre José Maria Cardoso
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INglês básIcO: INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs
4, 5, 6 E 7 DE jANEIrO DE 2016

DAs 9h às 11h E DAs 17h às 19h
custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)

  inclui os livros necessários para os cursos 

Manhã de segunda à sexta-feira:
do 4 de janeiro até 1 de abril de 2016 das 8h45 às 12h45

tarde de segunda à quinta-feira:
do 4 de janeiro até 31 de março de 2016 das 17h30 às 21h30

hIgh schOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE
Centro para adultos da Escola secundária de montreal

3711 de Bullion, Montreal, Qc, H2X 3a2 |tel. 514-788-5937

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA NO (OrIgINAl uNIcAmENtE) é ExIgIDO:
Cartão de segurança médica ou Carta de condução ou Fatura Hydro

Um mILhãO dE mIgrAntES 
ChEgOU À EUrOpA Em 2015
Um milhão de migrantes che-

gou desde janeiro à Europa, 
na esmagadora maioria através 
do Mediterrâneo, anunciaram 
hoje a organização internacional 
para as Migrações (oiM) e o alto 
Comissariado das nações Unidas 
para os refugiados (aCnUr).
“Até 21 de dezembro, cerca de 

972.000 tinham atravessado o mar 
Mediterrâneo, segundo números do 

ACNUR. Al  Além desses, a OIM 
calcula que mais de 34.000 che-
garam à Bulgária e à Grécia após 
terem atravessado a Turquia”, in-
dicaram as duas organizações num 
comunicado conjunto.
“O total representa o fluxo migra-

tório mais elevado desde a Segun-
da Guerra Mundial” na Europa, 
explicou a OIM numa outra nota 
enviada aos meios de comunicação 
social. Em 2014, mais de 219.000 
migrantes tinham atravessado o 
Mediterrâneo.A OIM informou ain-
da que 3.692 pessoas morreram ou 
foram dadas como desaparecidas 
naquele mar durante o corrente ano.
Entre os migrantes que atravessa-

ram o Mediterrâneo este ano, “uma 

pessoa em cada duas -- meio milhão 
de pessoas -- eram sírios fugindo 
da guerra no seu país”, segundo o 
ACNUR e a OIM. Os afegãos re-
presentam 20% e os iraquianos 7% 
das chegadas.
“Quando os sentimentos anti-

-estrangeiros aumentam em certos 
locais, é importante reconhecer as 
contribuições positivas dos refugia-
dos e migrantes para as sociedades 

em que vivem”, afirmou o Alto Co-
missário da ONU para os Refugia-
dos, António Guterres, citado no 
comunicado.Guterres apelou para 
a defesa dos “valores europeus fun-
damentais”, como a promoção dos 
direitos humanos, da tolerância e da 
diversidade.”Sabemos que as mi-
grações são inevitáveis, necessárias 
e desejáveis”, assinalou, por seu 
turno, o diretor-geral da OIM, Wi-
lliam Lacy Swing.A grande maioria 
dos migrantes -- mais de 821.000 -- 
passou pela Grécia, tendo 810.000 
chegado por mar.No total e desde 
janeiro chegaram à Itália cerca de 
150.000, à Bulgária 30.000, a Espa-
nha mais de 3.800, a Chipre 269 e a 
Malta 106, segundo a OIM.

mUÇULmAnOS SALvAm CrIStãOS.
“mAtEm tOdOS OU nãO mAtEm nIngUém”
quando um grupo de homens 

armados entrou num auto-
carro no quénia, mandou os pas-
sageiros dividirem-se entre mu-
çulmanos e cristãos. Mas todos 
recusaram.
Algumas muçulmanas, em es-

pecial, até deram lenços às cris-
tãs para que estas se pudessem 
disfarçar.Segundo o noticiado 
pelo Daily Mail, os dez homens 
armados, que pertencem ao 
grupo Al-Shabaab – uma filial 
da Al-Qaeda a atuar na zona 
este de África cujo porta-voz é 
o homem que aparece na foto 
– ameaçaram os passageiros do 
autocarro que iriam começar a 
disparar sobre todos se os cristãos 
não se identificassem.“Eles amea-
çaram-nos, mas ainda assim nós re-
cusámo-nos e protegemos os nossos 
irmãos e irmãs. 
Dissemos para matarem ou todos 

ou ninguém. Finalmente eles de-
sistiram e foram-se embora, mas 
avisaram que iam voltar a atacar”, 
contou à Reuters Abdi Mohamud 
Abdi, um dos homens que seguia 

no autocarro. 
recorde-se que no ano passado o 

mesmo grupo armado atacou um 
autocarro, na mesma zona, e as-
sassinou 28 passageiros não mu-
çulmanos.

programa da semana
Quinta-feira 31 de deZembro
- boas Festas

sábado 2 de janeiro
- boas Festas

InFO@tvpm.CA
514.993.9047
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

7813 Cartier, mtl,Qc
OrÇAmENtO 

grAtuItO 
tel.: 514.725.6531

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

agÊncIaS
dE VIagEnS

FOTógRaFO

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666 4270 st-Laurent #200

tel.: 514.985.2411

traga O 
sEu vinHO

lE 
grill
TaSqUaria
2490 Bélanger, Montreal

tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

4242 Boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

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

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

cOnTabIlISTa

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

www.acaixa.ca

SERVIÇOS 
FInancEIROS

canalIzadOR

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dEnTISTa

ElETRIcIdadE

agÊncIaS
FunERáRIaS

ImPORTadORES

mERcEaRIaS

mOnumEnTOS

nOTáRIOS

PadaRIa

RESTauRanTES

REnOVaÇõES

RESTauRanTES

TRaduÇõES

CâMBio do dólar Canadiano

FEliz ano novo
4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
30 DE DEzEmbrO 
01:30 bom dia portugal
05:00 Os nossos dias
05:45 bem-vindos a beirais
06:26 O direito e o avesso
07:22 manchetes 3
07:45 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 voluntariado
10:14 a praça
12:49 Jornal de desporto
13:17 Eixo norte sul
13:39 Hora dos portugueses
14:15 portuguese in California
15:00 telejornal
16:00 agora nós
18:00 Zig Zag
18:46 Hora dos portugueses
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:34 palavra aos diretores
21:06 bem-vindos a beirais
21:47 Os nossos dias
22:30 grande Entrevista
 Fernando mendes
23:30 telejornal açores
00:00 telejornal madeira
00:30 O doido e a morte
01:15 a Cidade na 
 ponta dos dedos
 silver spoon

quINtA-fEIrA
31 DE DEzEmbrO   
01:30 bom dia portugal
03:59 Os nossos dias
04:45 tech 3
05:00 volta ao mundo 2016
08:00 Jornal da tarde
09:11 volta ao mundo 2016
12:52 Jornal de desporto
13:27 Eixo norte sul
14:00 Hora dos portugueses
14:15 portuguese in California
14:30 Zig Zag
15:00 telejornal
16:00 volta ao mundo 2016

sExtA-fEIrA
1 DE jANEIrO  
01:30 volta ao mundo 2016
03:00 bom dia portugal
04:00 missa de ano novo 2016
05:30 triângulo
06:00 Concerto de natal
 (madeira 2013)
06:30 Os nossos dias
07:00 Zig Zag
07:15 bem-vindos a beirais
08:00 Jornal da tarde
09:11 Zig Zag
10:00 a praça
11:43 agora nós
12:44 triângulo
13:14 david Carreira
 Evolution tour
14:00 Hora dos portugueses
14:15 O preço Certo
15:00 telejornal
15:45 debates presidenciais
16:15 mensagem de ano novo
 do presidente da república
16:30 revista do ano
17:00 grandes Êxitos
 Eurovisão
18:15 Zig Zag
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:30 debates presidenciais
21:00 Os maias
 minis série
22:45 maria e as Outras
00:15 Online 3
00:30 telejornal açores
01:00 telejornal madeira

sábADO
2 DE jANEIrO  
01:30 nelo & idália
02:00 a grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
03:00 bom dia portugal
05:00 Hora dos portugueses
05:45 Filhos da nação
06:15 network negócios 2015
07:15 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
09:11 Zig Zag
10:00 Concerto Wendy nazaré

11:00 mar de Letras
 marcolino moco
11:30 visita guiada
 Casa de serralves
12:00 a Cidade na 
 ponta dos dedos
12:15 tech 3
12:30 política sueca
13:27 Liga nOs 2015/2016
 V. Guimarães x Benfica
15:30 telejornal
16:15 debates presidenciais
16:45 aqui portugal
19:00 24 Horas
20:00 debates presidenciais
20:30 network negócios 2015
21:15 Os maias
 minissérie
23:00 donos disto tudo
00:00 ideias & Companhias
00:30 telejornal açores
01:00 telejornal madeira

DOmINgO
3 DE jANEIrO
01:30 palavra aos diretores
02:00 poplusa
03:00 bom dia portugal
05:00\Eucaristia dominical
06:00 Concerto Wendy nazaré
07:00 visita guiada
 mosteiro do Lorvão
07:27 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
09:12 Zig Zag
09:30 poplusa
10:30 À porta da História
 aurélio paz dos reis
11:00 a grandiosa 
 Enciclopédia do 
 Ludopédio
12:00 network negócios 2015
12:45 palcos agora
 teatro nacional 
 dona maria ii
13:15 ideias & Companhias
13:45 animais anónimos
14:15 Hora dos portugueses
15:00 telejornal
15:45 debates presidenciais
16:15 sociedade recreativa
17:15 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3direto
20:30 debates presidenciais 
21:00 decisão nacional
21:30 treze
22:45 Cinema português
00:30 telejornal açores
01:00 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
4 DE jANEIrO
01:30 bom dia portugal
03:59 sociedade Civil
 água e saúde
05:00 a praçadireto
07:45 memórias da revolução
08:00 Jornal da tarde
09:15 Os nossos dias
10:00 Jornal de desporto
10:30 Eixo norte suldireto
10:55 agora nósdireto
13:00 O preço Certo
13:30 a Cidade na 
 ponta dos dedos
 Quinta do arneiro
13:45 bem-vindos a beirais
 um Capataz 
 em nossa Casa
14:30 tech 3
14:45 Hora dos portugueses
15:00 telejornal
15:45 debates presidenciais
 maria de belém 
 e Henrique neto
16:15 golo rtp - int.
18:00 visita guiada
 mosteiro de arouca
18:30 tech 3
18:45 Hora dos portugueses
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:30 5 para a meia-noite
21:30 telejornal madeira
22:00 telejornal açores
22:30 a grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
23:20 bem-vindos a beirais
 um Capataz 
 em nossa Casa

PROgRamaÇãO SEmanal

informaÇÃo 
para Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

casamentos, 
Batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

tel. geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves
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Perca peso, ganha energia e sinta-se em forma, 
resultados garantidos. Peça o seu pacote e 

experiência de 3 dias.
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SERVIÇOS

Está a ganhar o que merece? trabalhe a partir 
de casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. full-
time: 2500-4000$ possíveis. compatível com 
outras atividades ou emprego. 514-961-0770

EmPREgOS

somos uma família que fala inglês em Montreal 
e estamos à procura de uma governanta (babá) 
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis 
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos 
prontos a patrocinar e oferecer contratos se ne-
cessário. tarefas domésticas gerais, tomar conta 
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação, 
juntamente com o seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la
com mais detalhes.

pAvé bOIsbrIAND
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-

cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

Precisa-se de um trabalhador em ma-
nutenção geral de edifícios comerciais, 

deve ser desembaraçado e dinâmico para 
uma companhia de imóveis. Bom salário 

para candidato com experiência.
t 514-355-7171 | info@plexon.ca

cAfé A bOlA: precisa-se de pessoa para servir 
à mesa e trabalhar no bar. deve falar português e 
francês. 438-879-9926

vende-se o aparelho “android”, roku e click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e ou-
tros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.

DEslOcO-mE pArA INstAlAÇÃO. 
514-267-8766

VEndE-SE

rEnOvAÇÕES
FErrEIrA InC.
SErvIndO A COmUnIdAdE, 

FAzEmOS rEnOvAÇÕES, CASA 
dE BAnhO, COzInhAS, gyBrOC, 

pIntUrAS, E mUItO mAIS.
OrÇAmEntO grAtUItO

r. FErrEIrA
514-655-7168

linhas da mão e cartas.
vidente com dons 
naturais. resolve 

os seus problemas sem 
voodoo. 

rosa: 514-278-3956

precisa-se de senhora para tomar conta de um ca-
sal de idosos com mobilidade reduzida, em verdun, 
para fornecer cuidados médicos e corporal, bem 
como para executar determinadas tarefas domésti-
cas. Pode trabalhar de semana ou fim-de-semana. 
trabalhando de forma contínua ou seja vários dias 
e noites consecutivos. Salário fixo. Deve ter uma for-
mação exigido como beneficiários. 

Exigência falar francês. 450-677-3139.

Precisa-se de costureira para 
trabalhar em amostras e corti-
nados. deve trabalhar a  mão e 
com máquina. a candidata deve 

ter experiência.
514-941-4500

† jOrgE tOlEDO
Faleceu em montreal, no dia 
22 de dezembro de 2015, 
com 64 anos, o sr. Jorge 
toledo, natural do raminho, 
terceira, açores.
deixa na dor a sua mãe maria 
Benilde Couto, suas filhas 
Carina (Fernando Cordeiro), 
Erika (brian Oliveira), seus/
as netos/as shawn, pedro 
Henrique, alaina aria, 
Raquel e Adriana Sofia, sua 
irmã rosa (José andrade), 
seus irmãos Francisco 
(alda Couto), daniel (paula Cordeiro), victor (France 
prevost), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteva a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 Jean talon Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a missa de corpo presente foi segunda-feira 28 de 
dezembro de 2015, às 10h, na igreja santa Cruz. Foi 
sepultado em cripta no mausoléu st-martin.
a família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram 
neste momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. bem Hajam.

†

† ANtóNIO lOpEs
Faleceu em montreal, segunda-
-feira, dia 28 de dezembro de 
2015, com 95 anos, o sr. an-
tónio Lopes, natural da vila de 
rabo de peixe, são miguel, 
esposo da já falecida maria da 
Conceição Lopes.
Deixa na dor seus filhos/as Con-
ceição (João), teresa, Luísa, e 
antónio (teresa), netos/as san-
dra, patrícia, suzete, Elizabeth, 
melanie, Cláudia, José antónio, 
ricardo, brandon e Jordon e 
seus conjugues. bisnetos/as 
William, vanda, dália, Emanuel e Kiana, sua cunhada, 
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 será, hoje, quarta-feira, das 14h às 17h e das 
19h às 22h e amanha, quinta-feira das 8h30 às 10h30. 
O funeral será, amanhã, quinta-feira 31 de dezembro, 
às 11h, na igreja santa Cruz. vai ser sepultado em crip-
ta no mausoléu st-martin. renovam com profunda sau-
dade a missa do sétimo dia que vai se realizar no do-
mingo 3 de janeiro de 2016, às 11h30, na santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram 
neste momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. bem Hajam.

frANcIscO fAguNDEs
Faleceu em montreal, no dia 
24 de dezembro de 2015, com 
65 anos, o sr. Francisco Fa-
gundes, natural da agualva, 
terceira, açores, esposo da 
maria Oliveira, natural da Con-
creção da cidade de angra do 
Heroísmo.
deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Francisco Jr. (Caroline, 
e marco paulo, suas netas au-
drey, Catherine e Joanie, fami-
liares 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
a missa de corpo presente será hoje, quarta-feira 30 de 
dezembro de 2015 às 10h na igreja st-donat. vai ser 
sepultado no cemitério repos st-François d’assise.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

SERVIÇOS
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cArNEIrO: Carta Dominante: O Mundo, que significa 
Fertilidade. amor: Que o amor e a Felicidade sejam uma 
constante na sua vida! saúde: ultrapassará qualquer 
problema graças à sua força de vontade. dinheiro: sem 

problemas neste campo da sua vida. 
números da semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

tOurO: Carta Dominante: A Torre, que significa 
Convicções Erradas, Colapso. amor: se falar mais 
abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver 
progredir a sua relação afetiva. Que os seus mais belos 

sonhos se tornem realidade. saúde: Cuide da sua saúde física, 
faça mais exercício. dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá 
atingir o seu objetivo. números da semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

gémEOs: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, 
tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Que 
a sabedoria infinita esteja sempre consigo! Saúde: Tenha 

cuidado com as correntes de ar. dinheiro: seja cauteloso com os 
seus gastos. números da semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

cArANguEjO: Carta dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Levará a mal certas coisas que lhe digam. seja 
mais confiante e menos impressionável. Defenda-se 

pensando no bem! saúde: imponha um pouco mais de disciplina 
alimentar a si próprio. dinheiro: tendência para gastos excessivos. 
números da semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
amor: a sua relação está a passar por um período menos 
positivo. aproveite com muita sabedoria os conselhos da 
sua família. saúde: deve tentar dormir pelo menos oito 

horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua vida 
neste momento. números da semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
princípio do amor. amor: procure dar atenção às verdadeiras 
amizades. Que a bondade esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-se mais.

dinheiro: Cuidado com as intrigas no local de trabalho.
números da semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

bAlANÇA: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa 
Crueldade. amor: se tem algum problema que o está a 
incomodar, é tempo de o resolver. seja humilde e aprenda a 
conhecer-se a si próprio. Então conhecerá o mundo! saúde: 

O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. 
dinheiro: não hesite em pedir ajuda quando estiver com problemas 
financeiros. Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
prudência. amor: se não controlar os seus acessos de 
agressividade, poderá fazer sofrer uma pessoa que ama. 
asaúde: dê mais atenção à sua saúde, não se considere 

intocável. dinheiro: período favorável para esboçar novos negócios e 
empenhar-se na concretização dos seus projetos. 
números da semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

sAgItárIO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
avareza. amor: não seja tão mal humorado! sorria! 
procure ter pensamentos positivos e não deixe invadir-se 
por sentimentos ou pensamentos negativos. saúde: Faça 

alguns exercícios físicos mesmo em sua casa. dinheiro: não deixe 
para amanhã aquilo que pode fazer hoje. 
números da semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

cAprIcórNIO: Carta dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que representa um guerreiro. amor: provável 
desentendimento com alguém que lhe é muito especial. 
Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante 

na sua vida! saúde: não se acomode. dinheiro: provável descida 
do seu poder de compra. números da semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

AquárIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
ganho. amor: notará um afastamento da pessoa amada, 
mas não é nada alarmante. Com os nossos pensamentos e 
palavras, criamos o mundo em que vivemos! saúde: muito 

favorável, aproveite e pratique exercício físico. dinheiro: notará que 
o seu esforço a nível de trabalho será recompensado. números da 
semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

pEIxEs: Carta dominante: 4 de Ouros, que representa 
projetos. amor: diga abertamente ao seu companheiro 
tudo o que acha que nele é menos correto. seja o primeiro 
a dar o exemplo! saúde: relaxe um pouco mais, anda 

muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira. 
números da semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

hORóScOPO mArIA hELEnA mArtInS

SudoKu

9

5

5
3

PAlAVrAS cruzAdAS

Solução

hOrIzONtAIs: 1. bacia, Farpa. 2. apeadeiro. 3. tom, invocar. 4. ai, arte, 
Ele. 5. Ode, Elogio. 6. ido, ara. 7. galope, Cró. 8. noa, irra, pi. 9. astenia, 
Ler. 10. analisara. 11. Oirar, airar.
vErtIcAIs: 1. bata, agnado. 2. apoio, aos. 3. Cem, dilatar. 4. ia, aedo, 
Ena. 5. adir, Opinar. 6. Ente, Eril. 7. Fivela, raia. 8. aro, Orca, si. 9. ro-
cegar, Lar. 10. ali, Ópera. 11. aéreos, irar.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8

6

1

3

8

8

2

1

7
5

6

2

7

3
3

4

69

2
5

9

7

hOrIzONtAIs: 1. vasilha geralmente redonda e larga, de uso 
doméstico, para lavagens. Hastil com ponta metálica para picar 
touros. 2. Lugar da linha férrea onde o comboio para algumas 
vezes só para deixar ou receber passageiros. 3. modo de dizer. 
implorar a proteção de. 4. suspiro. talento. a pessoa ou coisa 
masculina de que se fala. 5. Composição poética de assunto 
elevado e destinada ao canto. apologia. 6. passado. altar cris-
tão. 7. a carreira mais rápida de alguns animais quadrúpedes. 
Jogo de cartas em que o ganho é para o parceiro que primeiro 
reúne um naipe completo. 8. Hora do ofício divino. apre. Letra 
grega correspondente a p. 9. Falta de forças. recitar. 10. Exa-
minara. 11. ter tonturas. detestar. 
vErtIcAIs: 1. tipo de roupão que se usa por cima do vestuário 
para o proteger. parente por varonia. 2. Encosto. Contr. da prep. 
a com o art. def. os. 3. dez dezenas. ampliar. 4. Caminhava 
para lá. Cantor ambulante. Eia (interj.). 5. agregar. dar o seu 
parecer. 6. pessoa. Que é de bronze. 7. peça metálica com fuzi-
lhão, em que se prende uma correia ou fita. Designação exten-
siva a várias espécies de peixes seláquios, com corpo achatado 
e largo. 8. Qualquer abertura circular. mamífero cetáceo muito 
voraz. sétima nota da escala musical. 9. procurar com a rocega. 
pátria. 10. naquele lugar. poema dramático ou lírico originário 
da itália, cantado com acompanhamento de orquestra. 11. dis-
traídos (fig.). Enfurecer.

O qUE ACOntECE AO COrpO
qUAndO SE COmE Um OvO
Se durante muitos anos os ovos foram vis-

tos com algum ceticismo – especialmente 
devido ao colesterol –, hoje são vistos como 
superalimentos e amigos da saúde. Sabe o que 
um ovo faz ao seu corpo?
  A sabedoria popular (e, em tempos, a ciência) 

enraizou durante muitos anos que não se deviam 
consumir mais do que três ovos por semana e 
que este alimento era um dos principais culpados 
pelo colesterol mau.Hoje, a ciência une-se para 
provar o contrário. 

Não há um limite para o consumo de ovos (em-
bora deva haver peso e medida na quantidade 
ingerida) e esta proteína de origem animal não 
só não prejudica os níveis de colesterol como é 
altamente benéfica para a saúde.
Mas, afinal, o que fazem os ovos ao corpo? Mui-

ta coisa, diz o site Eat This.Em primeiro lugar, 
impulsiona o sistema imunológico, uma vez que 
contém um quarto da dose diária recomendada 
de selénio, e melhora os níveis de colesterol, ao 
contrário do anteriormente defendido. 
Um ovo grande contém 212 mg de colesterol, 

mas tal não significa que os ovos elevam obri-
gatoriamente o colesterol mau no sangue, pelo 
contrário, faz, mais facilmente, aumentar o co-
lesterol bom.
O consumo de ovos reduz o risco de doença 

cardíaca, uma vez que ao aumentar o colesterol 

bom ajuda a que as veias se mantenham livres de 
impurezas, e aumenta também os níveis de ener-
gia, sendo um dos principais aliados de quem 
pratica exercício físico. Um ovo contém cerca 
de 15% da dose diária recomendada de vitamina 
B2, a ‘vitamina da energia’.
O consumo de ovos melhora o aspeto do cabelo 

e da pele, deixando-os com uma aparência mais 
saudável e luminosa. E tudo graças aos eleva-
dos níveis de vitaminas do complexo B.Além de 
tudo isto, o ovo protege o cérebro, pois é rico em 

colina, um nutriente essencial para a boa saúde 
cerebral, indica o site. 
Um ovo possui ainda nove tipo de aminoácidos 

fundamentais para combater problemas como a 
perda de massa muscular, a diminuição da res-
posta imunitária, a fraqueza, a fadiga e as altera-
ções na pele e no cabelo.Menos stress e ansiedade 
são outros dos benefícios do consumo de ovos, 
assim como uma melhor saúde ocular, graças a 
dois antioxidantes encontrados neste alimento de 
origem animal.´Melhores dentes e melhores os-
sos são dos últimos benefícios apresentados pelo 
site, mas não os menos importantes. 
a vitamina d presente no ovo é fundamental 

para uma boa saúde bocal e óssea, e o elevado 
nível de proteína não só preserva os músculos, 
como também aumenta a saciedade… o que 
ajuda a perder peso.
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 p j v E D
1-arsenal 39 19 12 3 4
2-leicester city 38 18 11 5 2
3-tottenham 35 19 9 8 2
4-manchester City 35 18 11 2 5
5-Crystal palace 31 19 9 4 6
6-man. united 30 19 8 6 5
7-West Ham 29 19 7 8 4
8-Watford 29 19 8 5 6
9-stoke City 29 19 8 5 6
10-Liverpool 27 18 7 6 5
11-Everton 26 19 6 8 5
12-southampton 24 19 6 6 7
13-West bromwich 23 19 6 5 8
14-Chelsea 20 19 5 5 9
15-norwich City 20 19 5 5 9
16-aFC bournemouth 20 19 5 5 9
17-swansea City 19 19 4 7 8
18-newcastle 17 19 4 5 10
19-sunderland 12 18 3 3 12
20-aston villa 8 19 1 5 13

Inglaterra
PremIer league

camPEOnaTOS EuROPEuS - claSSIFIcaÇãO

 p j v E D
1-internazionale 36 17 11 3 3
2-napoli 35 17 10 5 2
3-Fiorentina 35 17 11 2 4
4-Juventus 33 17 10 3 4
5-roma 32 17 9 5 3
6-milan 28 17 8 4 5
7-Empoli 27 17 8 3 6
8-sassuolo 27 16 7 6 3
9-atalanta 24 17 7 3 7
10-Lazio 23 17 7 2 8
11-Chievo 22 17 6 4 7
12-torino 22 16 6 4 6
13-udinese 21 17 6 3 8
14-sampdoria 20 17 5 5 7
15-bologna 19 17 6 1 10
16-palermo 18 17 5 3 9
17-genoa 16 17 4 4 9
18-Frosinone 14 17 4 2 11
19-Carpi 10 17 2 4 11
20-Hellas verona 8 17 0 8 9

 p j v E D
1-Paris sg 51 19 16 3 0
2-Monaco 32 19 8 8 3
3-angers 31 19 8 7 4
4-Caen 30 19 9 3 7
5-nice 29 19 8 5 6
6-saint-étienne 29 19 9 2 8
7-rennes 27 19 6 9 4
8-Lorient 26 19 6 8 5
9-Lyon 26 19 7 5 7
10-marseille 25 19 6 7 6
11-Lille 24 19 5 9 5
12-gFC ajaccio 24 19 6 6 7
13-nantes 24 19 6 6 7
14-bordeaux 23 19 5 8 6
15-montpellier 22 19 6 4 9
16-bastia 22 19 6 4 9
17-stade de reims 21 19 5 6 8
18-guingamp 19 19 5 4 10
19-toulouse 17 19 3 8 8
20-troyes 8 19 0 8 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 46 17 15 1 1
2-b. Dortmund 38 17 12 2 3
3-Hertha bsC 32 17 10 2 5
4-b. m’gladbach 29 17 9 2 6
5-b. Leverkusen 27 17 8 3 6
6-schalke 04 27 17 8 3 6
7-Wolfsburg 26 17 7 5 5
8-Fsv mainz 05 24 17 7 3 7
9-FC Köln 24 17 6 6 5
10-Hamburger sv 22 17 6 4 7
11-FC ingolstadt  20 17 5 5 7
12-FC augsburg 19 17 5 4 8
13-darmstadt 98 18 17 4 6 7
14-E. Frankfurt 17 17 4 5 8
15-stuttgart 15 17 4 3 10
16-W. bremen 15 17 4 3 10
17-Hannover 96 14 17 4 2 11
18-tsg Hoffenheim 13 17 2 7 8

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Barcelona 35 15 11 2 2
2-atlético Madrid 35 16 11 2 3
3-real madrid 33 16 10 3 3
4-Celta de vigo 31 16 9 4 3
5-villarreal 30 16 9 3 4
6-deportivo 26 16 6 8 2
7-athletic 24 16 7 3 6
8-sevilla 23 16 6 5 5
9-valencia 22 16 5 7 4
10-Eibar 21 16 5 6 5
11-Espanyol 20 16 6 2 8
12-real betis 20 16 5 5 6
13-málaga 17 16 4 5 7
14-real sociedad 16 16 4 4 8
15-getafe 16 16 4 4 8
16-sporting gijón 15 15 4 3 8
17-rayo vallecano 14 16 4 2 10
18-granada 14 16 3 5 8
19-Las palmas 13 16 3 4 9
20-Levante 11 16 2 5 9

eSPanha
lIga BBVa

“O SpOrtIng nãO EStá Em SALdO, 
tEmOS 3,5 mILhÕES dE AdEptOS”

“FOI nO BEnFICA qUE vIvI
A mELhOr FASE dA mInhA
CArrEIrA”
lateral esquerdo falou ainda de Jorge Je-

sus e da Seleção portuguesa. Fábio Coen-
trão fez uma retrospetiva da sua carreira e 
recorda a sua passagem pelo Benfica como a 
melhor fase da sua carreira. 
“Desde que saí já passaram bons laterais pelo 

clube. Claro que quando tive no Benfica foi a me-
lhor fase da minha carreira. Dava tudo em campo 
e acho normal os adeptos terem saudades. Esta-
vam habituados ao Fábio na melhor fase. Mas 
não posso dizer mal dos jogadores que passaram, 
porque ajudaram e muito”, afirmou numa entre-
vista ao jornal Record. O internacional português 
recordou o tempo que trabalhou com Jorge Jesus, 
elogiando a qualidade do técnico. “É um dos me-
lhores do mundo. Pode ser campeão em qualquer 
clube”. Coentrão alinhou ainda com o discurso 
de Fernando Santos e não escondeu a ambição 
de vencer o Europeu de 2016, com a camisola da 
Seleção portuguesa. “Que tudo me corra bem e 
que possamos ganhar o Europeu que é aquilo que 
todos os portugueses desejam. Já merecemos ter 
uma alegria depois de tantas desilusões”.

FC pOrtO E mEO AnUnCIAm ACOrdO dE 457 mILhÕES dE EUrOS

dirigente dos ‘verde e brancos’ picou os ri-
vais tendo por base o acordo que estabe-

leceram com operadoras de Tv. 
Bruno de Carvalho deixou um aviso às opera-

doras de televisão ao dizer que “o Sporting não 
está em saldo”, um declaração que surge na se-

quência de um acordo que os rivais Benfica e FC 
Porto realizaram com vista à transmissão dos 
seus jogos. Contudo, o líder dos ‘leões’ mani-
festa esperança que as operadoras olhem “com 
carinho e respeito para o Sporting”, pois “per-

cebem o valor do clube e o que é o seu maior 
património: 3,5 milhões de adeptos”. 
Instigado a comentar diretamente os acordos 

de Benfica [400 milhões de euros para a NOS 
se tornar detentora dos direitos televisivos] e 
FC Porto [457,5 milhões de euros para a MEO 

transmitir os seus jogos], o líder 
leonino prefere esperar pelos re-
latórios de contas dos clubes, dá 
conta o Record. “Fico feliz de ve-
rificar os clubes terem contratos 
desta dimensão. 
Mas vamos ver depois nos re-

latórios e contas o que são estes 
contratos, de facto, em termos de 
‘cash’ [dinheiro]. Interessa-nos 
muito mais o dinheiro que entra 
no Sporting do que, propriamen-

te, fazer figuras de grandes negócios e depois o 
dinheiro não entrar no clube”, atirou, envian-
do uma ‘bicada’ aos ‘dragões’ numa alusão ao 
acordo com a W52: “457,5 milhões? Então terão 
uma equipa de ciclismo tremenda”.

o acordo envolve os direitos de transmissão 
dos jogos do FC Porto em casa, a emissão 

exclusiva do Porto Canal e a publicidade nas ca-
misolas. Em comunicado enviado à Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o 
FC Porto confirmou um acordo de 457 milhões 
de euros com a MEO que envolve os direitos te-
levisivos da equipa principal de futebol, a exclu-
sividade do Porto Canal e o patrocínio nas cami-

solas. Devido ao facto dos ‘dragões’ ainda terem 
contrato com a PPTV, de Joaquim Oliveira, a 
parte do acordo que envolve a emissão exclusiva 
dos jogos realizados no Estádio do Dragão para 

a I Liga apenas será válida a partir da temporada 
2018/19, tendo a duração de 10 anos. Já no que 
toca à emissão exclusiva do Porto Canal – vá-
lida durante 12 anos e meio – e da publicidade 
nas camisolas – válida durante sete anos e meio 

– o acordo terá início já no dia 1 de janeiro do 
próximo ano. “A Futebol Clube do Porto – Fu-
tebol, SAD vem comunicar, nos termos do arti-
go 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, 
que o Grupo FC Porto chegou a acordo com a 
PT PORTUGAL SGPS SA, pelo valor global de 
EUR. 457.500.000, para a cedência de:
a) Direitos de Transmissão Televisiva dos jo-

gos disputados pela Equipa Principal de Fute-
bol, na qualidade de visitado, na Primeira Liga, 
bem como do Direito de Exploração Comercial 
de Espaços Publicitários do Estádio do Dragão, 
pelo período de 10 épocas desportivas, com ini-
cio em 01 de Julho de 2018;
b) Direito de Transmissão do Porto Canal, pelo 

período de 12 épocas e meia, com inicio a 01 de 
Janeiro de 2016; e
c) Estatuto de Patrocinador Principal do FC 

Porto, com o direito de colocar publicidade na 
parte frontal das camisolas da Equipa Principal 
de Futebol do FC Porto, pelo período de 7 épo-
cas e meia, com inicio a 01 de Janeiro de 2016”.
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Benfica B 0-3 FC Porto B
Chaves 2-2 portimonense

v. guimarães b 1-0 sporting b
atlético Cp 1-0 Famalicão
desp. aves 2-0 Farense

sC braga b 2-0 santa Clara
ud Oliveirense 1-1 sp. Covilhã

gil vicente 1-0 Feirense
Olhanense 0-2 Leixões

ac. viseu 2-1 mafra
varzim 2-0 Oriental

Penafiel 1-2 Freamunde

reSultAdoS
103/01 feirense 6:15 chaves
 sp. covilhã 10:00 ac. viseu
 farense 10:00 gil vicente
  leixões 10:00 ud oliveirense
  Portimonense 10:00 varzim
  sporting B 10:00 sc Braga B
  fc Porto B 10:00 v. guimarães B
  oriental 10:00 atlético cP
  Mafra 10:00 desp. aves
  santa clara 10:00 olhanense
  famalicão 11:00 Penafiel 
  freamunde 14:15 Benfica B

PróximA jornAdAS

1-FC Porto B 46 22 14 4 4 47 25
2-Feirense 39 22 10 9 3 27 20
3-Chaves 37 22 9 10 3 27 19
4-Freamunde 36 22 10 6 6 27 18
5-Sporting B 35 22 10 5 7 29 25
6-SC Braga B 34 22 9 7 6 25 21
7-Gil Vicente 34 22 9 7 6 27 21
8-Portimonense 33 22 8 9 5 31 29
9-Famalicão 32 22 8 8 6 30 25
10-Olhanense 31 22 9 4 9 22 25
11-Atlético CP 31 22 8 7 7 21 19
12-Ac. Viseu 31 22 8 7 7 24 27
13-V. Guimarães B 30 22 8 6 8 23 23
14-Desp. Aves 29 22 8 5 9 22 20
15-Varzim 28 22 7 7 8 23 25
16-Farense 27 22 7 6 9 24 25
17-Benfica B 27 22 8 3 11 24 32
18-Santa Clara 25 22 7 4 11 24 28
19-Sp. Covilhã 25 22 5 10 7 20 27
20-Penafiel 25 22 6 7 9 22 28
21-Mafra 23 22 5 8 9 18 21
22-Leixões 21 22 4 9 9 22 30
23-UD Oliveirense 17 22 3 8 11 19 33
24-Oriental 16 22 4 4 14 23 35

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 36 14 11 3 0 30 7
2-Sporting 35 14 11 2 1 24 7
3-Benfica 31 14 10 1 3 34 10
4-Braga 25 14 7 4 3 19 7
5-Rio Ave 21 14 6 3 5 22 20
6-V. Setúbal 21 14 5 6 3 26 21
7-Paços Ferreira 21 14 6 3 5 19 15
8-Arouca 19 14 4 7 3 17 15
9-V. Guimarães 19 14 5 4 5 16 20
10-Marítimo 17 14 5 2 7 20 27
11-Estoril Praia 16 14 4 4 6 11 17
12-Belenenses 16 14 4 4 6 16 30
13-Nacional 15 14 4 3 7 12 15
14-Moreirense 14 14 3 5 6 12 18
15-U. Madeira 14 14 3 5 6 8 18
16-Boavista 10 14 2 4 8 9 18
17-Académica 10 14 2 4 8 11 26
18-Tondela 5 14 1 2 11 6 21

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
arouca 4-1 marítimo

 E. praia 0-1 v. guimarães
Benfica 3-1 Rio Ave

moreirense 2-0 nacional
tondela 1-3 v. setúbal

u. madeira 1-0 sporting
FC porto 3-1 académica
belenenses 1-0 boavista
braga 1-1 paços Ferreira

PróximA jornAdA
02/01 académica 11:00 madeira
  boavista 11:00 moreirense
  nacional 11:00 arouca
  marítimo 11:00 E. praia
  v. setúbal 11:15 braga
 p. Ferreira 13:15 belenenses
  V. Guimarães 13:30 Benfica
  sporting 15:45 FC porto
03/01 rio ave 12:00 tondela

FASE dE grUpOS
28/12 grp.d Braga 2-1 Belenenses
 grp.c Portimonense 4-1 arouca
29/12 grp.d leixões 1-2 rio ave
 grp.B oriental 2-4 Moreirense
 grp.a  fc Porto 1-3 Maritimo 
 grp.B Benfica 1-0 nacional
 grp.c sporting 3-1 Paços ferreira
30/12 grp.a famalicão 15:00 feirense
19/01 grp.B oriental 11:00 Benfica

qUArtOS-dE-FInAL
2016/01/13 gil vicente 11:00 nacional
  rio ave 11:30 Estoril Praia
  Braga 13:30 arouca
  Boavista 15:30 fc Porto

Já SE vEndEm CAChECóIS dE
mOUrInhO nO mAnChEStEr UnItEd
os adeptos dos ‘red devils’ parecem 

ter já bem presente, quem querem 
como novo técnico da equipa. a especu-
lação em torno do clube que José Mou-
rinho irá treinar, continua. 
O Manchester United parece ser o ce-

nário mais provável para o técnico por-
tuguês, segundo a imprensa inglesa. A 
contestação a Louis Van Gaal não para de 

aumentar e todos os dias surgem notícias 
que ligam José Mourinho ao emblema de 
Manchester. Os rumores estão de tal ma-
neira fortes que, em Inglaterra, já se ven-
dem cachecóis do Manchester United com 

a cara do treinador português. Esta já não 
é a primeira vez que Mourinho é ligado ao 
Manchester United. No jogo com o Stoke 
City, os adeptos chegaram inclusive a can-
tar o nome de Mourinho no estádio e até 
fizeram alguns cartazes, a pedir para que 
o Special One vá treinar os ‘red devils’. 
Na imprensa inglesa surgiu também, no 
domingo, a notícia que Van Gaal não terá 

orientado o treino da equipa. Um indício 
que pode assinalar o fim da linha do treina-
dor holandês no comando técnico do Man-
chester United.

gLOBE SOCCEr AwArdS
dESFAz-SE Em ELOgIOS À
FOrmAÇãO dO BEnFICA
Equipa da luz foi premiada este do-

mingo com o prémio de melhor aca-
demia de formação em 2015. O Benfica 
foi este domingo distinguida com o pré-
mio de Melhor academia do ano, na 7.ª 
gala dos globe Soccer awards. 
Esta distinção referente ao trabalho rea-

lizado no Caixa Futebol Campus, com a 
organização a deixar bem claro que o Ben-
fica é um “clube que revela jogadores ta-
lentosos constantemente”, sendo este um 
fator que “permite ao clube ser sempre 
competitivo nas provas internacionais e 
no campeonato interno”. Para a organiza-

ção dos Globe Soccer Awards, o “prémio 
de Melhor Academia de 2015 confirma a 
qualidade que o país [Portugal] tem pelo 
futebol, que já exportou jogadores para 
todos o campeonatos”. A mesma entidade 
vai mais longe e dá o exemplo de Cristia-
no Ronaldo para ilustrar o grande trabalho 

feito pelos clubes portugueses na deteção 
de formação de grandes talentos. “Cristia-
no Ronaldo no Real Madrid é a demons-
tração concreta que por de trás de Benfica 
e FC Porto há um trabalho ético e um pla-
no preciso, próprio de uma grande escola 
de futebol”.
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FBI dIvULgA qUE BrASIL vEndEU O JOgO
dA ALEmAnhA nUm ESqUEmA dE COrrUpÇãO
informação do FBi que estão sendo levanta-

das nos EUa é o que o chefe da CBF (Brasil) 
preso pela Polícia americana está envolvido 
no resultado do jogo entre Brasil e alemanha. 
A histórica goleada na semifinal da Alemanha 
sobre a seleção brasileira pode ter envolvido 
milhões de dólares, onde cada jogador rece-
beu sua parte. dentro de 30 dias será divulga-
do um balanço que poderá acabar com a vida 
profissional de muitos jogadores brasileiros re-
conhecidos pelos torcedores, afirmou o FBI. O 
esquema pode sobrar até para rede globo de 
Televisão. (texto sem correcção ou alteração).
“Dane-se o torcedor, vamos garantir o nosso. É 

melhor um na mão que dois voando” Segundo a 
FIFA uma frase que vai doer no coração dos bra-
sileiros apaixonados por futebol. Vários e-mails 
atualmente “denunciam” a venda desta Copa nas 
redes sociais. Os textos apresentam detalhes dis-
tintos, mas quase todos partem do mesmo autor: 

Gunther Schweitzer, o mesmo homem que denun-
ciou a venda da Copa de 1998. Em alguns textos, 
Schweitzer é apresentado como diretor de jorna-
lismo dos canais ESPN. Em outros, o nome apa-
rece com o mesmo suposto cargo de 16 anos atrás: 
diretor da Rede Globo.
Além da troca de favores entre Brasil e Fifa, ou-

tra “questão” foi levantada nos últimos dias: a de 
que Neymar não teria efetivamente se lesionado 
na partida contra a Colômbia. Sites brasileiros e 
colombianos divulgaram imagens da chegada do 
atleta ao hospital de Fortaleza. Nelas, o paciente 
aparece com o rosto coberto e sem as tatuagens 
que o atacante possui no braço direito. Houve 
ainda quem adaptasse a história e afirmasse que 
Neymar simulou a lesão, pois foi o único que não 
concordou em vender a Copa à Fifa.
O jornal italiano “Corriere dello Sport” estampou 

na capa de sua edição desta sexta-feira que a Copa 
de 2002 teve resultados manipulados por árbitros, 

em favorecimento à Coreia do Sul. Entretanto, a 
manchete da publicação faz mais barulho do que 
sua reportagem.
O jornal afirma apenas que “um dia, talvez” as 

investigações sobre a Fifa descobrirão “ligações 
com a Copa do Mundo de 2002″, especialmente 

ao juiz equatoriano Byron Moreno, que teve ar-
bitragem polêmica do jogo das oitavas de final 
contra a Itália, no qual mostrou cartões vermelhos 
e anulou um gol da Azzurra. O jornal lembra que 
o senador Raffaele Ranucci, chefe da delegação 
italiana naquele mundial, já havia denunciado 
possível favorecimento à Coreia do Sul, uma das 
sedes em 2002.
Na ocasião, os coreanos chegaram até a semifi-

nal e eliminaram Portugal (fase de grupos), Itália 
(oitavas de final) e Espanha (quartas) – em jogos 
com polêmicas de arbitragem. O país sediou o 
Mundial junto com o Japão e terminou em quarto 
lugar.
A derrota por 2 a 1 para Coreia do Sul é lamen-

tada até hoje pelos italianos. Na ocasião, o árbitro 
equatoriano Byron Moreno anulou um gol claro 
de Tommasi que daria a classificação à Azzurra 
– o lance aconteceu na prorrogação, numa época 
que o gol de ouro fazia parte do regulamento.
A Espanha também reclamou bastante. O árbi-

tro egípcio Gamal Al Ghandour, o ugandês Ali 
Tomusange e o trindadense Michael Ragoonath, 
seus auxiliares, anularam dois gols legítimos, um 
de Fernando Morientes e outro de Iván Helguera, 
que dariam a vitória e a classificação aos espanhois 
para a semifinal da Copa. A Coreia do Sul, na épo-
ca treinada pelo holandês Guus Hiddink, acabou 
beneficiada e conseguiu sua melhor campanha na 
história dos Mundiais com a classificação nos pê-
naltis. Um dos focos das investigações da Justiça 
americana sobre o escândalo de corrupção na Fifa 
são transações comerciais em que a Rede Globo, 
da família Marinho, atua diretamente há décadas; 
parceira incondicional da Fifa desde o mundial 
1970, a Globo é detentora da transmissão no Bra-
sil de praticamente todos os eventos investigados 
pelo FBI: Copa do Mundo, Libertadores, Copa 
América e até a Copa do Brasil; o elo mais forte 
entre Globo e Fifa é o brasileiro José Hawilla, da 
Traffic Group, que assumiu os crimes de extorsão, 
fraude, lavagem de dinheiro e vai devolver US$ 
151 milhões; além disso, J. Hawilla é dono da TV 
TEM, maior afiliada da Globo no país; apesar das 
ligações perigosas, a Globo se limitou a dizer, no 
Jornal Nacional, que “o ambiente de negócio do 
futebol seja honesto”; também afirmou que “so-
bre essas empresas de mídia não pesam acusações 
ou suspeitas”.
Segundo a polícia federal (FBi) e a receita fe-

deral americanas, as investigações na Fifa ti-
veram início por causa do processo de escolha 
das Copas do Mundo de 2018, na rússia, e de 
2022, no Catar, mas foi expandida para anali-
sar os acordos da entidade nos últimos 20 anos.

18h30: Missa solene eM 
honra de nossa senhora 
das estrelas presidida pelo 
pe. José Maria Cardoso 
aCoMpanhado do

Grupo Coral santo

 Cristo e FpM
20h00: Jantar no sub-solo da 
santa Cruz

eMenta da noite

sopa das estrelas

 salada aCCoMpanhado 
do Filete de sol

sobreMesa: salada de 
Fruta e CaFé 

Às 10h30 haverá Malassadas,  
arroz doCes  e Massa sovada

           adUlToS:35 ESTrElaS

            CrianÇaS:25 ESTrElaS

todos lucros destA festA serão PArA AjudAr
nA PrePArAção dAs festiVidAde do 
50º AniVersário do sAnto cristo


