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Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A VOZ DE PORTUGAL

tous droits réservés. toute repro-
duction totale ou partielle est stric-
tement interdite sans notre autori-
sation écrite. les auteurs d’articles, 
photos et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

todos os direitos reservados. Os 
textos (e ilustrações) de Opinião pu-
blicados nesta edição são da inteira 
responsabilidade dos seus autores, 
não vinculando, directa ou indirecta-
mente, o cariz editorial e informativo 
deste jornal.

QUARTA-FEIRA
3 DE DEZEmbRO                                     
01:30 bom Dia portugal
04:58 Agora Nós
08:00 Jornal da tarde
09:12 cozinha em forma
 muamba de galinha light 
09:41 momento só Energia
09:47 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:05 momento só Energia
14:11 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:01 cozinha em forma
 muamba de galinha light
16:44 O preço certo
17:26 Os Nossos Dias
17:57 telejornal madeira
18:30 telejornal Açores
19:06 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 portugal 6 Estrelas
 sIscOg - João pavão
 martins e Ernesto 
 morgado
21:08 água de mar
21:56 poplusa
22:52 Apanhei-te cavaquinho
23:53 portugal 6 Estrelas
 sIscOg - João pavão
 martins e Ernesto 
 morgado
00:27 telejornal Açores
00:59 telejornal madeira

QUINTA-FEIRA
4 DE DEZEmbRO                                     
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da tarde
09:20 só Energia
09:45 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:45 programa a designar
16:50 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal AméricaDireto
20:30 flash 7 Dias
21:00 água de mar
21:50 fatura da sorte
22:00 tanto para conversar
 gabriela moita, sandra
 soeiro e José soeiro
22:45 Apanhei-te cavaquinho
23:55 flash 7 Dias
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

SEXTA-FEIRA
5 DE DEZEmbRO                                     
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 programa a designar
09:45 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
16:35 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 programa a designar
21:05 água de mar
22:00 programa a designar
23:25 sAbOrEs DAs IlHAs
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
6 DE DEZEmbrO                                     
01:30 programa a designar
02:05 palácios de portugal
 palácio s. bento
02:30 Escolhas do consumidor
03:00 bom Dia portugal 
05:45 Inesquecível
07:20 sAbOrEs DAs IlHAs
08:00 Jornal da tardeDireto
09:15 prós e contras
11:00 portugal 3.0

12:00 Atlântida - Açores
12:30 programa a designar
14:00 macau contacto 2014
14:30 EuA - califórnia contacto
15:00 telejornalDireto
15:45 linha da frente
16:15 poplusa
17:10 sAbOrEs DAs IlHAs
17:55 macau contacto 2014
18:25 EuA - califórnia contacto
19:00 24 HorasDireto
20:00 cOOli
20:35 chefs Academy
22:05 Zona mista
23:35 portugueses pelo mundo
 são tomé
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

DOmINGO
7 DE DEZEmbRO                                     
01:30 linha da frente
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:15 programa a designar
07:00 Nha terra
 Nha cretcheu 2014
08:00 Jornal da tardeDireto
08:50 EuA - Nova Inglaterra 
 contacto 2014
09:15 voz do cidadão
09:35 só visto!
10:45 Aqui portugalDireto
 seia
14:00 brasil contacto 2014
14:30 EuA - Nova Inglaterra
 contacto 2014
15:00 telejornalDireto
15:45 A Opinião de
 José sócrates
16:35 Escolhas do consumidor
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Opinião de 
 José sócrates
20:25 só visto!
21:2 0brasil contacto 2014
21:50 EuA - Nova Inglaterra
 contacto 2014
22:25 História a História
23:00 cOOli
23:40 música no coreto
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

SEGUNDA-FEIRA
8 DE DEZEmbRO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Especial saúde 2013
09:45 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:05 Especial saúde 2013
16:35 O preço certo
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:30 programa a designar
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

TERÇA-FEIRA
9 DE DEZEmbRO                                     
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Escolhas do consumidor
09:45 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 Escolhas do consumidor
16:35 O preço certo
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:55 podium
22:45 programa a designar
00:26 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

ADmINIstrAÇÃO                          
présIDENt Et éDItEur
prEsIDENtE E EDItOr
Eduino martins
DIrEctEur ADmINIstrAtIf
DIrEtOr ADmINIstrAtIvO
tony saragoça
DIrEctEur | DIrEtOr
manuel de sequeira rodrigues
sEcrétAIrE ADmINIstrAtIf
sEcrEtárIO ADmINIstrAtIvO
miguel félix
réDActION                                    
réDActEur EN cHEf
cHEf DE rEDAÇÃO
mário carvalho
ADJOINt | ADJuNtO
Antero branco
DEsIgN grApHIquE
DEsIgN gráfIcO
sylvio martins
cOllAbOrAtEurs
cOlAbOrADOrEs                       
António pedro costa
Augusto machado
Daniel loureiro
Diamantino de sousa
Dinora de sousa
Elisa rodrigues
Elizabeth martins carreiro
francisca reis
Helder Dias
J.J. marques da silva
Hélio bernardo lopes
Humberto cabral
João Arruda
José da conceição
José de sousa
Jorge correia
Jorge matos
manuel carvalho
manuel Neves
maria Helena martins
ricardo Araújo pereira
sylvio martins
telmo barbosa
vitor gonçalves
viviana lourenço
DIstrIbutION | DIstrIbuIÇÃO  
Nelson couto
publIcIté | publIcIDADE          
canada:  rpm
                  Imtv Ethnic comm.
                 Ethnique média.
portugal: portmundo ldª.

Dépôts legaux à la bibliothèque 
nationale du québec et à la 

bibliothèque nationale
du canada.

courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.

AgendA comunitáriA

Jantar do sócio
O Sport Montreal e Benfica organiza o tradicional jantar do sócio 
que se realiza no dia 6 de dezembro pelas 19h. A ementa será: 
sopa, carne porco alentejana, sobremesa. A festa será animada 
pelo DJ x-men e Eddy sousa. Entrada livre para os sócios. bilhe-
tes a venda para a passagem de ano 2014/2015, na igreja saint-
-michaels, com animação de licinio ferraria (vindo de portugal), 
para info smb: 514-273-4389.

2º Gala dos artistas
A Associação portuguesa do canadá em conjunto com a marie Josée 
cordeiro e Eddy sousa, organizam o 2º gala dos Artistas, no sábado 
dia 7 de fevereiro de 2015 a festa dos cantores e grupos da comuni-
dade. Em primeiro lugar, quem quer juntar-se a esta festa para partici-
par e cantar neste grandioso evento, podem nos contatar. Em segundo 

lugar, já estamos a reservar lugares para este grandioso evento. 
Para qualquer informação ou reservas marie Josée Cordeiro: 514-255-2021 
Suzete Nobre: 514-593-5395 e Eddy Sousa: 514-944-5159.

Jantar de natal
O clube portugal de montreal organiza o seu tradicional jantar de 
Natal no dia 20 de dezembro à partir das 19 horas. Haverá boa 
música e muita animação para todos. também a presença do pai 
Natal com muitas prendas para as crianças estará presente neste 
evento. Para mais informações: 514-844-1406.

Festas do clube oriental
O clube Oriental português de montreal organiza a sua festa do 
36º Aniversário do clube Oriental vai se realizar no dia 6 de de-
zembro de 2014 pelas 19 horas. A festa será animada pelo cojunto 
conctact e a viviana lourenço. A ementa será: Entrada, salada, 
sobremesa e o prato princinpal filé-mignon com batata e legumes. 
para mais informações: 514-342-4373.

ProgrAmAção
                       SemAnAl

natal das crianças
A Associação portuguesa do Espírito santo de Hochelaga situado 
no 6024 rua Hochelaga organiza o Natal das crianças no dia 6 de 
dezembro de 2014 às 19h00. Haverá cozinha completa, serviço de 
bar e uma prenda para todas as crianças até aos 12 anos. 
Reserva o seu lugar: 514-452-9175 ou 514-254-4647.

centro de acção sócio-coMunitária de Montreal
O centro de Acção sócio-comunitária informa que o almoço de Natal da 3ª 
idade terá lugar no restaurante Estrela do Oceano no dia 12 de dezembro ao 
meio-dia. Este almoço festivo destina-se às pessoas que participam nas activi-
dades durante o ano. venha passar uma tarde agradável em boa companhia.  
vai ver que vale a pena. Inscreva-se telefonando para o cAscm.

bilhetes à Venda
bilhetes à venda para o jogo de portugal vs Itália no dia 14 de dezembro de 2014 com 
os antigos jogadores de portugal. podem contatar-me. Lina Pereira 514-296-4597.

esPetáculo de hoMenaGeM 
a Gerald Godin e Pauline Julien
Espetáculo de homenagem a gerald godin e pauline Julien, “J’arrive où je suis 
étranger”, Aragon, poemas  e canções, no dia 14 dezembro de 2014, das 15h 
às 17h. Espace memoria, 4231, saint-laurent. com a participação dos membros 
das comunidades portuguesas, gregas, chilenas e do sr. Amir Khadir, deputado 
de mercier. bem-vindo a todas e a todos! Entrada livre.

FeiJoada à brasileira!!
sábado, 06 de dezembro ao meio-dia e meia com direito a prato, música e 
muita diversão e custa somente 25$!!! Inscrições e pagamentos: 514-982-0804, 
2000 st Joseph Est ou através do site: https://www.eventbrite.ca

Portugalíssimo

ProdutorA
roSA VeloSA

contActo Publicitário
514.366.2888

linhA AbertA: 514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount | rosavelosa1@gmail.com
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mont-royal
1042-A, mont-royal E.
514-303-9304

centre Du Domaine
3235, ave de granby
514-999-0555

saint-Zotique
1221 saint-Zotique E.
514-278-2900

49$
por

mês1

   1 Go de dados2

   Chamadas ilimitadas em todo o tempo,3

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas4

      (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail5

v

publica. ainda. publica.

Pacote Standard

v
v

v

Telefones inteligentes.
Preços inteligentes.

#doidodapartilha

 Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance s’appliquent 
à l’extérieur du réseau de fido au canada. consultez fi do.ca/itinerance pour obtenir de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au pays. 1. les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente balance24 de deux ans. les frais 
d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Données additionnelles : 10 $ pour 500 
mo ; utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à l’utilisation. 3. le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du canada sur 
le réseau de fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. le renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 4. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. 
Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde 
d’au plus trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. mcfido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 fido solutions

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30

editorial

PortuGal e a Vida dos siMPles

Portugal feito com as vidas dos simples, dos 
comuns, dos idealistas e também com as 

dos vagabundos, dos miseráveis, dos aventu-
reiros e dos náufragos e de qualquer maneira, 
amando, servindo, sofrendo, guerreando e rou-
bando... ladrões das almas, ladrões no mar, la-
drões na terra.
É tentador dizer que a corrupção em geral e 

a violência política não têm nada a ver uma 
com a outra, visto que alguma das mais terrí-
veis formas de violência política podem ocor-
rer em países com uma notável tradição social 
e política de não-violência como é o caso de 
Portugal e do Canada. É evidente para quem 
queira ver... a sua progressão «corrupção e 
violência» é particularmente impressionante e 
onde o discurso público e as instituições polí-
ticas, que por aí andam parecem- se mais com 
compras e consumismo. esta tem sido uma 
outra forma de estabelecer a legitimidade do 
monopólio de interesses, por parte de homens 
eleitos, porque quem paga a orquestra é que 
escolhe a música.
Para a direita neoliberal, decorre os argumen-

tos que a desigualdade na sociedade é justa, 
porque corresponde, para os priviligiados, a 
uma recompensa pelos seus talentos naturais 
e esforços. Para os excluidos, a um castigo 
pela sua falta de talento e de esforço. a argu-
mentação é tão frouxa que não valeria a pena 
rebatê-la, se não se desse o caso de ela colher 
um cosiderável apoio popular, graças a uma 
barragem de propaganda que não tem limites 
orçamemtais e que conseguiu vender a ideia 
da ilusão ao povo preso à televisão. 
aliás, se alguns destes neoliberais levasse a 

sério a sua teoria do mérito e a sua defesa do 
liberalismo económico, seriam uns ferozes ad-
versários  e opositores da captura do estado 

pelas empresas. Mas dedicam-se a tentar re-
forçar os seus privilégios, obtidos por berço, 
tráfico de influências ou ambos: Isaltino Mo-
rais, José Socrates, banco BeS, Banco Privado 
Português, milhões injetados no banco BCP, 
mas que pela mão do governo PSd/CdS,a 
bóia dos contribuintes aumenta a ganância.  
Com esta novela, o PS ainda consegue con-
tribuir para a confusão dos eleitores. admitir 
as desigualdades não significa admitir só a 
pobreza, e o sofrimento gratuito lado a lado 
com a opulência e o desperdício. o clube li-
beral insulta a inteligência dos portugueses, 
insulta a inteligência dos canadianos. É triste 
que se tenha esta veleidade, dose extra de de-
magosia... Países diferentes, caminhos iguais 

na corrupção e paraísos fiscais... Se correr mal 
continuam a ter uma almofada financeira bem 
recheada. Dando vontade de perguntar: que-
rem experimentar a vida com o salário míni-
mo? Pois, claro que não. 
Hoje a liberdade é uma mercadoria, e não 

um valor universal.  É a liberdade dos fortes 
e a submissão dos fracos. Cabe ao povo e aos 
trabalhadores mudar de canal e lutar por uma 
história com um final, com justiça clara. O Es-
tado tem de recuperar os meios para apostar 
no desenvolvimento, sem prometer o céu aos 
portugueses, dar expressão à nossa cultura e 
afirmar a solidariedade com os Emigrantes e a 
Juventude, em Portugal e no Mundo.

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com
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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

cASAl dA SemAnA

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

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

quem é ele?

acariciar a saudade

acariciar a saudade, é como estimular uma 
falta. A falta de uma presença fisíca que está 

presente, mas ausente, ausente na física, mas, 
presente na imaginação. o nosso intelecto é tão 
perfeito, que pode completar o pazzel dando as 
ausências por presenças, onde até um só simples 
flirt, com essa composição magica, é capaz de 
nos dar a impressão de termos um todo dentro de 
um nada, o que é quase suficiente para apaziguar, 
e equilibrar momentaneamente uma falta.
não há duvida que o ser humano nunca pode 

ser auto-suficiente para consigo mesmo. Muito 
embora, periodicamente se possa ausentar, e iso-
lar,
mas nunca sozinho!.. leva sempre por com-

panhia imaginária a família, os amigos, ou até 
mesmo a recordação de um simples animal de 
companhia, por quem ele depreende uma certa 
afeição. o homem não foi feito para viver sozi-
nho, nós dependemos da estima e da apreciação 
uns dos outros, nós temos a necessidade de nos 
sentirmos valorizados, porque essa é a força que 
nos anima a prosseguir livremente. o mesmo já 
não posso dizer da fama, porque a fama é um ter-

reno perigoso onde o fenómeno da psico-adap-
tação pode actuar, a fama é uma das maiores ar-
madilhas da emoção. Pouco a pouco as pessoas 
psico-adaptam-se aos aplausos, e aos holofotes 
mas a consequência é grave. a emoção começa, 
inconscientemente, a ter uma necessidade cada 
vez maior de estímulos fortes para sentir um 
pouco de prazer. Muita gente famosa perde as 
raízes das coisas simples, destrói o seu prazer de 
viver, entra em crise depressiva e ansiosa. essas 
pessoas vivem numa imensa solidão rodeadas 
por uma multidão.  o mesmo principio ocorre 
com as drogas. Cada vez são necessárias doses 
maiores para se ter um pouco de prazer. Cada 
criatura deste universo, vive no meio ambiente 
do seu próprio mundo, onde cada elemento do 
seu pazzel afectivo, tem a sua importância ca-
pital, podemos viver emocionalmente equilibra-
dos, e, estar a léguas de distância de familiares, 
e amigos, mas quando tivermos conhecimento 
que um destes elementos desapareceu do pazzel, 
essa noticia é recebida como uma catástrofe, que 
vem derrubar, e afectar o nosso equilíbrio afecti-
vo, deixando assim uma ferida aberta, onde só o 
tempo poderá curar e cicatrizar. e à medida que 
essa ferida vai cicatrizando, vai deixando signifi-
cativamente um vasto  lugar à saudade.

JoSÉ da ConCeiÇÃo

aPlicação da diocese de Montreal

Já lá vão duas semanas, que a diocese de Mon-
treal disponibilizou uma nova aplicação para 

telemóvel. 
essa nova aplicação para os telemóveis dito 

inteligente contém as seguintes informaçoes: a 
localização das igrejas católicas 
de Montreal e de laval com os 
seus horários de missas. Podem 
também encontrar vídeos, notí-
cias, um calendário com todas 
as actividades da diocese e uma 
secção onde se pode escrever e 
ver intenções de pessoas de toda 
a diocese. usando esta aplicação 
é possível obter um mapa dando 
o caminho para as igrejas mais 
próximas e obter informações 
úteis, tal como os números de contacto.
esta aplicação é disponível gratuitamente para 

os sistemas andróide e ioS. Com esta nova apli-
cação, a diocese de Montreal passa a ser a pri-
meira do Canadá a criar mais uma ferramenta 
para facilitar a vida a todos. o diocese de Mon-
treal, com o Monsenhor Christian lépine, con-
tinua a estar sempre a frente das novas tecnolo-
gias, por criar e manter as ligações com todos, 

mas sobretudo a juventude, com o seu sitio web, 
a sua pagina Facebook e a sua conta twitter.
também podem encontrar como aplicação uma 

do serviço informático do Vaticano. a aplicação 
do estado é disponível em portuguesa e oferece 
comunicados, noticias e as mensagens do pape 
Francisco. Você poderá fazer uma volta virtual 

da Capela Sistina, onde são elegido os papes, 
como da praça de São Pedro. em Portugal, a ra-
dio renascença oferece uma aplicação, que per-
mite aos ouvintes de ouvir a radio, como de ler 
as últimas noticias, em vários assuntos, como as 
noticias religiosas.
Não perca essas oportunidades, por ficar em 

contacto com o novo mundo.

oscar Samuel Baptista

foto dA SemAnA
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Visita do Presidente dos açores
Vasco cordeiro a Montréal

Foi esta segunda-feira, 1 de de-
zembro, dia da Restauração 

da Independência de Portugal, 
que a Sua Excelência, o Presiden-
te do Governo Regional dos Aço-
res, Dr. Vasco Ilídio Alves Cordei-
ro esteve em Montreal para a sua 
primeira visita oficial. 
ele nasceu a 28 de Março de 1973, 

na freguesia da Covoada, em Ponta 
delgada, e foi eleito Presidente do 
governo regional dos açores a 24 

de outubro de 2012. 
Para sublinhar o evento, uma pla-

ca comemorativa foi inaugurada na 
entrada do Salão nobre da Missão 
Santa Cruz.
Foi assim na Missão Santa Cruz 

que a Sua excelência, o Presidente 
dr. Vasco ilídio alves Cordeiro, en-
controu a comunidade, acompanha-
do pelo dr. Paulo teves, director 
das Comunidades. Foram acolhidos 
pela Sua excelência, o embaixador 
de Portugal no Canadá, o dr. José 
Moreira da Cunha; o Cônsul-geral 
de Portugal em Montreal, o dr. José 
guedes de Sousa; e os membros do 

conselho de administração da Mis-
são Santa Cruz, nomeadamente, o 
Sr. Padre José Maria Cardoso.
o Sr. Padre José Maria Cardoso 

foi o primeiro a discursar. no seu 

discurso, ele declarou que a visita 
do Presidente regional dos açores 
a Montreal confirma e solidifica a 
amizade entre as comunidades de 
Montreal e dos açores. ele também 

agradeceu o Presidente pelo apoio 
que o governo dos açores tem pres-
tado à comunidade de Montreal, às 
diferentes associações ou projectos. 
Seguiu a sua excelência, o embai-

xador de Portugal no Canadá, o dr. 
José Moreira da Cunha, que agra-
deceu o Presidente dos açores para 
o seu trabalho, particularmente no 
fortalecimento da cultura.
a sua excelência, o Presidente do 

governo regional dos açores, dr. 
Vasco ilídio alves Cordeiro, decla-
rou que a viagem teve como razão 

MIGuEl FélIx
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especial uma de afectividade e um 
abraço de amizade, não só açoria-

no mas também para agradecer as 
pessoas que laboram para a defesa 
da cultura. o governo quer agraciar 

e dar os seus parabéns aos que se 
integram bem na Comunidade Ca-

nadiana. o Presidente agradeceu a 
Missão Santa Cruz para o seu tra-
balho na comunidade e o seu da trabalho de integração. ao concluir 

o seu discurso, ele declarou que o 
governo dos açores estará sempre 
disponível para proteger o amor e a 
defesa das nossas Cultura e língua.
um porto de honro foi oferecido 

aos presentes, permitindo assim 

de felicitar o dr. José Moreira da 
Cunha, que celebrava o seu aniver-
sário.



A Voz de PortugAl  |  3 de dezembro de 2014  |  P. 8

nos anos 50 e 60. 
PRESENTE: orgulho e satisfação - uma for-

ma muito especial de valorização a todos de não 
esqueçerem as suas raízes e de manter sempre a 

ligação e a paixão pela sua terra. 
FuTuRO: uma necessidade de cativar e ali-

mentar os jovens com a ligação entre o Canadá 
e os açores. 
o Presidente da Casa dos acores ofereceu uma 

lembrança ao Presidente Vasco alves Cordeiro 
uma peca de arte esculpida em pedra de sabão 
representando um membro da tribu iroquois, e, 

o Presidente Vasco alves Cordeiro ofereceu uma 
lembrança Criptoméria feito e trabalhado com 
as ranhuras da madeira representando o Brazão 
das armas dos açores. o jantar foi uma delícia, 
confecionado e servido pelo restaurante estrela 
do oceano, situado no 101 rua rachel este em 
Montreal. 
a nossa rainha do Fado, Jordelina Benfeito, de-

dicou três lindos Fados, da sua autoria, ao Presi-
dente dos Açores: Ilha Verde, Madelena e Ciao.
Bem-haja ao Senhor Presidente Vasco alves 

Cordeiro à comunidade açoriana de Montreal 
está sempre de braços e coração aberto para o 
receber esperamos sua presença em 2015. 
A Voz de Portugal vos deseja Boa Viagem.

Jantar de Gala na casa dos açores do Québec

Segunda-feira, dia 1 de Dezembro de 2014, 
a Casa dos Acores do Québec organizou 

um “Jantar de Gala” na sua sede com a pre-
sença dos seus membros, convidados, mem-
bros das Associações, empresários e membros 
da comunidade.

os mestres de cerimónia foram Paula Ferreira e 
antónio Pereira. a abertura começou com os três 
Hinos; do Canadá, de Portugal e dos acores. as 
boas-vindas foram feitas pelos mestres de Ceri-

mónia relembrando o Senhor Presidente Vasco 
alves Cordeiro que a Casa dos acores é a sua 
casa, e, em 2015 Montreal será a capital Mundial 
dos açores.
o Presidente da Casa dos açores Benjamin 

Moniz também deu as boas-vindas ao Senhor 
Presidente Vasco alves Cordeiro dizendo “ilus-
tro açoriano que representa todos os açorianos, 
e, é muito bem-vindo a sua casa, estamos todos 
gratos pela sua presença e todo o apoio que o 
governo regional tem oferecido a Casa dos 
acores”.
o Senhor embaixador dr. José Moreira da 

Cunha, que veio pela primeira vez à Casa dos 
açores agradeceu o povo açoriano pelo contri-
buto que os açorianos dão a este país ao longo 
dos anos. os açorianos tem contribuído muito 
neste pais começando pelas maiores das festas 
religiosas...

Foi um enorme prazer conhecer este grande 
Senhor Vasco Cordeiro um Presidente do povo, 
muito meigo e carismático, simpático saber 
transmitir um carinho honesto nas suas palavras 

ao falar com as pessoas, no seu discurso desejan-
do ao povo Açoriano três ideias fundamentais: A 
Primeira: O Passado, a Segunda, o Presente, 
e, a Terceira, o Futuro.
PASSADO: deslocação - Prestar Homenagem 

a todos os açorianos que deixaram a sua terra 

FRANCISCA REIS
FOTOS DE MáRIO CARVAlhO

“PROMOVER OS ACORES NO CANADá 
FORTAlECER PORTuGAl, DEFENDER 

E PROMOVER AS COMuNIDADES 
AÇORIANAS NO CANADá, 

FORTAlECER PORTuGAl, E, ISTO 
NuNCA DEVEMOS ESQuECER”. 
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bioGraFia do Presidente do 
GoVerno reGional dos açores 

Vasco alVes cordeiro

Vasco Alves Cordeiro nasceu a 28 de 
Marco de 1973. Passou a sua infância 

e adolescência na freguesia da Covoada, 
conselho de Ponta Delgada, no seio de uma 
família de lavradores e num meio essencial-
mente rural.
Depois de cumprir o ensino básico e se-

cundário na Covoada e na cidade de Ponta 
Delgada, partiu para o continente, onde se 
licenciou, em 1995, em Direito pela Facul-
dade de Direito da universidade de Coim-
bra. De regresso aos Acores, fez uma Pós-
-graduação em Direito Regional, no âmbito 
da parceria entre a Faculdade de Direito da 
universidade Clássica de lisboa e a uni-
versidade dos Acores, no âmbito da qual 
apresentou a dissertação “A dissolução dos 
Órgãos de Governo Próprio das Regiões 
Autónomas” 1998.

No nível autárquico foi eleito vogal da 
Assembleia da Freguesia da Covoada e 
posteriormente Presidente da Mesa da As-
sembleia entre 1997e 2001. Vasco Cordeiro 
foi também deputado Municipal em Ponta 
Delgada em 1997 e em 2001, foi porta-voz 
da Bancada Municipal do PS entre 1998-
2003.

Exerceu Advocacia, entre 1995 e 2003 
e lecionou, em regime de substituição, a 
disciplina de Filosofia ao 11o ano de esco-
laridade na Escola Secundaria Antero de 
Quintal, em Ponta Delgada.
Em 1996, foi eleito Deputado a Assem-

bleia legislativa da Região Autónoma dos 
Acores, tendo assumido, na VII legislatu-
ra (2000-2003) o cargo de líder da bancada 
parlamentar do PS-Acores. Em 2003 e 2004 
desempenhou as funções executivas de Se-
cretario Regional da Agricultura e Pescas 
do VIII Governo dos Acores.  Entre 2004 e 
2008 no Ix Governo Regional, foi Secreta-
rio Regional da Presidência.  Em 2008, foi 
o responsável pela pasta da Economia no 
executivo regional, funções que deixou, em 
abril de 2012, a seu pedido.

A 8 de outubro de 2011, o Secretário Re-
gional e Comissão Regional do PS/Acores 
escolheram, por unanimidade, Vasco Cor-
deiro como o candidato do Partido Socialis-
ta a Presidência do Governo Regional nas 
eleições de outubro daquele ano.
A 18 de maio de 2013 foi eleito, em Paris, 

durante a Assembleia Geral, Vice-Presi-
dente da Assembleia das Regiões da Euro-
pa. é membro efetivo do Comité das Re-
giões desde janeiro 2012.

Vasco Cordeiro foi eleito a 25 de setembro 
de 2014, na cidade sueca de umeå, Presi-
dente da Conferência das Regiões Periféri-
cas e Marítimas da Europa. é casado com 
Paula Cristina e pai de dois filhos, Tomas, 
nascido em 2010, e Antonio, nascido em 
2013. é Presidente do xI Governo Regional 
dos Acores desde 06 de novembro de 2012.

FRANCISCA REIS

Vasco cordeiro ProMoVe
os açores eM Montreal

Terça-feira, 2 de dezembro, no antigo hotel 
Windsor, mais propriamente na sala no-

bre da Caixa Desjardins divisão “Valeurs mo-
bilières Desjardins” situado no coração dos 
negócios em Montréal, aonde foi concluída a  
visita a Montreal, do Presidente do governo 
regional dos Açores, Vasco Cordeiro e toda a  
comitiva que o acompanham nesta digressão 
ao Canadá, aonde destacamos a presença de 
Paulo Teves, diretor Regional das Comuni-

dades, Arnaldo Almeida, presidente Socieda-
de para o Desenvolvimento Empresarial dos 
Açores EPER.
este encontro de trabalho com empresários aço-

rianos, açor-descendentes, luso Canadianos, e 
canadianos, foi organizado por emanuel linha-
res, Presidente da Caixa Portuguesa desjardins 
e promovido pela Sociedade para o desenvolvi-
mento empresarial dos açores (Sdea), onde fo-
ram apresentadas oportunidades de investimento 
nos açores! 
O Presidente do Governo desafiou, em Montreal, 

no Canadá, os empresários açorianos e açor des-
cendentes a investir nos Açores, aproveitando as 
oportunidades que a Região apresenta atualmen-
te e contribuindo para o progresso e a riqueza da 
terra onde nasceram ou de onde partiram os seus 
pais e avós. “Querem ser nossos parceiros, aju-
dar a desenvolver a terra dos vossos antepassa-
dos?”, questionou Vasco Cordeiro, dirigindo-se 
aos mais de três dezenas de empresários que par-

ticiparam no encontro promovido pela Sociedade 
para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores 
(SDEA), que visou “dar a conhecer as oportuni-
dades que existem para quem quer ser nosso par-
ceiro”.
“Quando os Açorianos aqui chegaram, saíram 

dos Açores por não tinham oportunidades para 
eles. Agora estamos a tentar resgatar a História e 
dizer que os Açores têm oportunidades para ofe-

VASCO CORDEIRO AFIRMA QuE AÇORES TêM OPORTuNIDADES PARA INVESTIMENTO

recer”, frisou o Presidente do Governo, salien-
tando, entre outros, o facto de os Açores serem 
uma porta de entrada na União Europeia, terem 
finanças públicas equilibradas, um défice orça-
mental reduzido e bons sistemas de incentivos.
Na intervenção que proferiu na abertura da reu-

nião, Vasco Cordeiro destacou as oportunidades 
de investimento existentes em áreas como o Tu-
rismo e o Mar, mas também ao nível dos lacticí-
nios, onde “a questão não é produzir mais, mas 
valorizar a produção junto dos consumidores, 
apresentar às pessoas a qualidade dos produtos 
açorianos”, e no setor dos vinhos, recordando 
que existem áreas abandonadas na ilha do Pico 

que podem voltar a produzir, “não apenas vinhos 
brancos, mas vinhos brancos de uma zona que é 
Património Mundial da UNESCO. No final do 
encontro, em declarações aos jornalistas, Vasco 
Cordeiro afirmou ter sido uma “reunião muito 
produtiva, que permitiu lançar as bases para um 
maior envolvimento e um maior conhecimento da 
nossa comunidade de Montreal quanto às opor-

tunidades de negócio que os Açores apresentam 
neste momento”. “Esperamos que, a partir daqui, 
se fortaleçam os canais de comunicação e que 
efetivamente se possa entrar numa nova fase de 
participação das comunidades açorianas no pro-
cesso de desenvolvimento e de progresso da sua 
terra”, acrescentando o Presidente do Governo.
Foi notável  a presença de muitas pessoas das 

mais variadas profissões e ramos empresariais, 
entre elas, Caixa desjardins, air transat e Sata 
internacional, agencia algarve sem esquecer re-
presentantes da Casa dos açores do quebeque.
Este encontro teve por objetivo promover e 

cativar novos investimentos nos Açores, como 
sendo uma região que tem no turismo, agricul-
tura e no Mar, um variadíssimo leco de oportu-
nidades de novos  negócios nos Açores.

MáRIO CARVAlhO
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o Fado... ViVo e resPirando

Sexta-feira passada, a comunidade portu-
guesa de Montreal foi convidada assistir a 

um recital na sala de Oscar Peterson concert 
hall, com a cantor/fadista Cristina Branco e o 
pianista João Paulo Esteves da Silva. Esse re-
cital intimista foi oferecido pelo Instituto Ca-
mões da cooperação e da língua, Portugal, que 
organiza anualmente um concerto musical no 
Canada. Este ano,este evento teve também a 

cooperação e apoio da Desjardins Caixa Por-
tuguesa. Até um autocarro foi disponibilizado 
para permitir a um grupo da uTl da missão 
Santa Cruz de assistir e assim contribuir para 
o sucesso deste recital .
Cristina Branco nasceu em almeirim, no riba-

tejo, o 28 de dezembro de 1972. aos 18 anos, 
recebeu do seu avô, o disco “rara e inédita” ,a 
partir daí começou a ter por amália uma profun-

da admiração. no entanto,não se  considera  uma 
fadista. a sua carreira iniciou, quando ao partici-
par no “Programa da Manhã” da rtP ,foi vista 
por José Melo, que logo  a convidou para cantar 
em amesterdão  no Círculo de Cultura Portugue-
sa na Holanda, da qual ele era o presidente, e 
ficou,a partir daí a ser  o seu empresário. Gravou 
o seu primeiro Cd “Cristina Branco in Holland”, 
registado ao vivo nos dois concertos realizados 
no dia 25 de abril de 1996. Foram feitos mil 
exemplares “que se venderam imediatamente”, 
logo seguidos por novas edições sucessivas, até 
se chegar aos 5000 discos vendidos. Hoje,  tem 
14 Cd de música, em 18 anos de carreira.  
João Paulo esteves da Silva nasceu em lisboa, 

o 17 de Maio de 1961, é um pianista  compo-

sitor. em 1979, participou no Festival de Jazz 
de Cascais com o grupo quinto Crescente, e em 
1984, completou o Curso Superior de Piano do 
Conservatório nacional .Partiu para França onde 
ficou  até 1992.É uma das figuras mais importan-
tes no Jazz Português. A sua influência é visível 
em gerações e gerações de músicos portugueses 
e europeus. ao longo dos anos são inúmeras as 
participações, em concertos e discos, com mú-
sicos nacionais e estrangeiros. de destacar par-
ticularmente os trabalhos com ricardo rocha, 
Carlos Bica, Cláudio Puntin, Jean-luc Fillon, 
Peter epstein, ricardo dias, dennis gonzalez 
no campo da música instrumental; e também as 
parcerias com cantores e cantoras, Vitorino, Sér-
gio godinho, Filipa Pais, ana Brandão, Maria 
ana Bobone, Cristina Branco, entre outros. des-
de2009 que lecciona na licenciatura em Jazz da 
escola Superior de Música de lisboa. 

Voltando ao recital, a cantora Cristina Branco 
e o pianista João Paulo esteves da Silva, em en-
trevista, explicaram que este concerto é um con-
certo comum. Como eles disseram este concerto 
é uma aposta, porque  iam interpretar as peças 
musicais, que eles gostam e amam. Foram 14 pe-
ças musicais, que nos foram oferecidas, de uma 
musica em inglês como “ Miss otis regrets”,á  

canção em português “este Silencio”. o concer-
to acabou com grandes aplausos da sala,muito 
contente por escutar ,para conclusão,um belo 
fado. No fim do espectáculo, um porto de honra 
e uns mínis pastéis de nata foram oferecidos,para 
concluir esta viagem cultural portuguesa, que 
começou com um vídeo promocional sobre tu-
rismo português.

Parabéns a Cristina Branco, a João Paulo 
Esteves da Silva, ao Instituto Camões da coo-
peração e da língua Portugal, a Desjardins 
Caixa Portuguesa, ao Consulado geral de Por-
tugal em Montreal e ao Cantinho de lisboa,

Miguel FÉlix
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PoeSiA dA SemAnA noVo Ps... ou talVez não?

durante este último fim de semana decorreu 
o congresso do PS que entronizou antó-

nio Costa na liderança assim como os restantes 
membros da equipa do PS que apoiará o líder na 
sua caminhada política.
Se de forma geral devemos estar satisfeitos no 

sentido democrático, pois a competição (con-
ceito muito pouco aceite na sociedade e cultura 
Portuguesas) entre partidos espevita o ambiente 
político a corresponder melhor às necessidades 
e exigências dos representados políticos (leia-se 
povo), não menos devemos estar preocupados 
por uma série de aspetos em toda esta movimen-
tação socialista que passo a destacar.
Primeiro aspeto está relacionado com o posi-

cionamento “à Hollande” em que antónio Costa 
mostra-se determinado a seguir. até à data quase 
nada foi definido em termos concretos relativa-
mente ao futuro que antónio Costa pretende fa-
zer, exceto algumas medidas pontuais que estão 
longe de afetar a questão principal e imediata: a 
falta de recursos que o país manifestamente não 
é capaz de encontrar para se sustentar! nada é 
dito sobre o que vai ser feito e de onde surgirão 
esses recursos, salvo algumas indicações ao de 
leve do género que vai tirar de um bolso para co-
locar no outro. não é isto que temos andado a fa-
zer nos últimos 15 anos pelo menos? esquivar-se 
a esta questão pode entreter e permitir ganhar al-
gum tempo mas penso que não se poderá seguir 
este caminho por muito mais tempo pois o cida-
dão já está escaldado com promessas anteriores 
e explorar o aborrecimento com o atual governo 
pode ser tacticamente perigoso pelo curto prazo 
disponível. alimentar ilusões “à Hollande” pode 
degenerar num sentimento de desilusão que se 
verifica em França onde um chefe de estado 
nunca teve taxas de aceitação tão baixas como 
Hollande. temos também o exemplo do italiano 
renzi, que enviou uma mensagem de apoio ao 
congresso do PS, não tem tido alternativa a não 
ser seguir o trilho de iniciativas que tanto criti-
cava para uma manutenção ténue da economia 
italiana. Há socialistas que estão cientes deste 
facto mas à partida estão sendo afastados numa 
viragem à esquerda que antónio Costa faz, o que 
nos leva ao segundo aspeto a salientar.
esta pronunciada viragem à esquerda tem vá-

rias vantagens mas traz implicitamente um com-
promisso futuro para Costa e seu eventual gover-
no. Mas vamos por partes. este tintar esquerdista 
do novo líder socialista ajuda a demarcá-lo de 
antónio Seguro, anterior líder socialista, e ao 
mesmo tempo é uma forma de pressão sobre os 

PCP e Be. ao demarcar-se de Seguro, pretende 
dar uma ideia de “lufada de ar fresco” pela qual 
todo o eleitorado sempre anseia, mais ou menos. 
ao pressionar os partidos mais à esquerda pre-
tende encosta-los à parede, do género “ou juntas-
-te a mim ou eu esmago-te”! esta pronunciada 
viragem à esquerda também poderá levar à perda 
de algum eleitorado mais moderado, que osci-
lando entre os dois partidos do centro, é com-
pletamente alérgico a mudanças radicais. Mas o 
mais negativo será o posicionamento de incom-
patibilidade com qualquer acordo com os atuais 
partidos da maioria governativa. Sabemos de di-
versos exemplos (sendo o da irlanda o mais des-
tacado) que numa situação de crise quanto maior 
o suporte político e consequentemente de forças 
políticas maior a capacidade que o país consegue 
mobilizar para ultrapassar as suas dificuldades. 
É certo que isso pode criar um certo clientelis-
mo, mas mesmo nos últimos anos esse cliente-
lismo tem existido sem vantagens para o país, 
para além disso é suposto os cidadãos estarem 
atentos e pressionarem as suas forças políticas. a 
chamada de alguns elementos mais esquerdistas 
a cargos destacados no PS em detrimento de ou-
tros mais moderados clarifica bem esta pretensão 
de Costa.
o último aspeto é o efeito Sócrates. Se bem que 

Costa de uma forma sensata separou as águas en-
tre o PS e o que acontece a Sócrates, assim como 
moderou alguma tendência histérica conspira-
tiva que se avizinhava, por outro lado terá um 
grande trabalho a se libertar dos diversos erros 
e falhas políticas que Sócrates cometeu. É unâ-
nime a opinião sobre a forma prudente como se 
deve encarar a situação judicial de Sócrates, mas 
de forma alguma o PS se pode abster de partilhar 
as diversas culpas políticas pelas falhas durante o 
governo de Sócrates. este é o tal fantasma de que 
tanto se fala de uma forma talvez menos clara. 
até que ponto o PS assumiu a sua quota parte de 
responsabilidade nesse processo? até que ponto 
aprendeu com essas falhas? e este assunto sen-
sível paira de uma forma constante sobre o PS. 
até agora a táctica tem sido de deixar o tempo 
apagar as mágoas provocadas pois sabe-se que o 
eleitorado tem memória curta e não sabe exigir 
das suas forças políticas.
É importante salientar que tudo se pode fazer 

mas que nem tudo nos é útil ou necessário. e 
tudo que se faz exige tempo assim como recur-
sos, humanos e materiais. Se utilizamos o tempo 
e recursos humanos e materiais em algo desne-
cessário logicamente estaremos a perder tempo, 
esforço e dinheiro. Será que é disto que o país 
precisa? Convido o amigo leitor a este exame 
constante e que nunca se iniba de aprofundar 
esta questão independentemente da força políti-
ca que analise.

Jorge Correia

Janela da Vida
A sina do ser humano

é nascer para enfrentar
Na vida o quotidiano

quase sempre a esperar
Esperamos nove meses
No ventre para nascer

Depois com alguns reveses
Esperamos pra crescer.

Espera-se a mocidade
que leva tempo a chegar

vai passando a nossa idade
E nós sempre a esperar
Esperamos por projectos
Em triunfo consumados

porém quando não completos
são sonhos desmoronados.

E este esperar constante
vai dando à vida sentido
Ansiando a cada instante

um futuro colorido
que é da vida uma janela
por onde a vemos passar
Espreitando através dela
Até o seu fim chegar !...

Euclides Cavaco

hino de natal 
somos o Amor de Artista

Neste Natal  a cantar
com coração altruísta

p’ra convosco o  festejar.

Nesta canção de Natal
unidos damos as mãos
como gesto  fraternal

procedendo como irmãos.

é grato  compartilhar
Este anseio que existe em nós

De vos  dizer  a  cantar
feliz Natal a todos vós.

Do Algarve até ao minho
Desde os Açores à madeira

Abraçamos com carinho
toda a nossa pátria  inteira.

refrão
somos o Amor de Artista
sempre a cantar portugal

fruto da “venus creations”
celebrando este Natal
somos Amor de Artista

somos povo,  somos raça
A dar sentido ao Natal

Em mais um ano que passa.

feliz Natal p’ra os que são
Infelizes e carentes

p’ra quem vive em solidão
Aos velhinhos e doentes.

um Natal de amizade
que da pAZ seja oriundo

trazendo a felicidade
Aos povos de todo o mundo.

que Ele inspire toda a terra
No  seu  contexto  Divino

com a bondade que encerra
O berço do Deus menino !...

Euclides Cavaco
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GoVerno do canada acaba coM
entreGa direta do correio ao doMícilio

Em Maio deu-se início ao projeto de «Pos-
tes Canada», para acabar com a entrega 

direta do correio ao domícilio. O despacho de-
termina os prazos e as etapas,com início na 
margem sul em Janeiro de 2015. Esta decisão 
não agrada a nimguém.
uma tamanha destruição não tinha sido imagi-

nada pelo público, por ser um serviço histórico 
ao serviço dos povo. o que preocupa por não 
haver recordação de que tenha sido abordado 
em alguma campanha eleitoral: é uma destrui-
ção sem mandato. um tema que espelha apenas 
um problema milenar: a natureza do Homem e as 
suas prioridades e paixões. 
Joga-se em casa o sofrimento em silêncio, situa-

do temporalmente, quando as forças faltam espe-
cialmente na saúde e na idade, que só apetece 
picnicar em casa, pois as pernas já não seguem 
o pensamento e numa terra onde os visinhos não 
dizem bom- dia. 
no québec, o governo e presidentes das Ca-

maras Municipais vão dizendo umas coisas para 
parecerem bem no fotografia, com o mínimo de 
pensamento e esforço.  em português «comple-
xo» significa sempre no mínimo, um conjunto de 
coisas ligadas por um nexo comum e no caso do 
correio, um conjunto de instalações ou ativida-
des coordenadas tendo em vista a realização de 
uma finalidade comum.
não pode deixar de despertar a imaginação, que 

o correio é um bem para a economia: para um 
conjunto de atividades interligadas. o núcleo 
poderá talvez não ser único. existe a internete é 
indiscutivel... na verdade para uma grande par-
te do povo e internete continua a ser um mundo 
complexo. desta forma, o correio ainda vai po-
tenciar por muitos anos a competividade das em-
presas, disponibilizar múltiplos serviços diretos 
ao cidadão, um forte contributo para a economia 
é uma atividade lucrativa para toda a comunida-
de.
no limite pode efetuar-se a distribuição direta 

2 vezes por semana. rapidamente levante a sua 
voz,  junto dos deputados e presidentes de Ca-
maras Municipais, apelando para colocarem fim 
a esta decisão altamente prejudicial a toda a co-
munidade e apelando à salvaguarda dos postos 

de trabalho. a decadência ameaça empregos e 
economia e o governo do québec e do Canada 
não podem viver na esperança de que um mila-
gre possa acontecer na aldeia ou cidade.

MANuEl DE 
SEQuEIRA RODRIGuES

programa da semana
Quinta-feira 4 de dezembro
- Visita do Presidente dos Açores, Vasco Cordeiro
sábado 29 de dezembro
- Dia de Angola
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micamente mais desfavorecidos.
a SSVP na Missão Santa Cruz foi 

sempre uma das obras mais dificil 
para a comunidade. Hoje em dia, 
“tudo está cada vez mais caro!”, e, 
as dificuldades são muitas para as 
famílias portuguesas. Mas não só, 
também famílias brasileiras e ango-
lanas beneficiam desta grande ajuda  
desta sociedade.
Sábado passado, dia 29 de novem-

bro, o rancho Folcórico Português 

de Montreal da Santa Cruz organi-
zou uma festa de angariação de fun-
dos para a Sociedade de São Vicen-

te de Paulo.
durante esta festa tivemos de tudo, 

boa música, ótima comida, e, claro 
uma sala com muita gente. no Íni-

cio desta festa, foi a parte mais linda 
da noite, porque oficializou-se a en-
trega de um cheque de 5300$ para 
os cabazes de natal, pelo grupo  que 
organizou a “a noite de gala dos 
Ministros” liderado por emanuel 
linhares. Podemos também notar 
que os organizadores desta festa 

celebrou o aniversário do alberto 
Feio com um Porto. Feliz aniversá-
rio alberto.
logo da seguida foi servido um 

grandioso jantar que foi uma delicia, 
e, que todos gostaram muito. uma 

das coisas importantíssimas numa 
festa, é a parte musical. o dJ foi o 
Sr. Madeira “o dJ de Vamos Comer 
Juntos” e as surpresas chegaram, 
Marta raposo com fado, eddy Sou-
sa com as suas canções romanticas 
e bem mexidas e o Jimmy Faria que 
finalizou esta noite fantastica com 
as suas canções, todos eles vieram 
cantar gratuitament para ajudar a 
angariar fundos para ajudar a comu-
nidade a ter um Feliz natal.

no domingo não foi um tempo 
para descansar, limparam a sala, 
fizeram as contas, e, finalmente 
ontem a noite o rancho Folclóri-
co Português de Montreal da Santa 
Cruz liderado pelo rafael gaspar e 
a sua equipa ofereceu um cheque de 
5825$ a sociedade de São Vicente 

de Paulo, não incluindo os 5300$ 
do grupo que organizou a festa dos 
ministros. 
Parabéns a todos que trabala-

ram muito forte para fazer desta 
festa um grande successo, e, sei 
que muitas famílias vão vos agra-
decer para estes cabazes de natal.

Sociedade de São Vicente de 
Paulo (SSVP), também co-

nhecida por Conferências de São 
Vicente de Paulo ou Conferências 
Vicentinas, é um movimento ca-
tólico que se dedica, sob o influxo 
da justiça e da caridade, à reali-

zação de iniciativas destinadas a 
aliviar o sofrimento do próximo, 
em particular dos social e econo-

Amar e servir a deus
amando e servindo

directamente os pobres

sociedade de são Vicente de 
Paulo acarinhando a coMunidade

SylVIO MARTINS
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PortuGal Vai ser reconhecido
Pelo cante alenteJano
A diretora do Museu da Música afirmou 

que “Portugal, além do fado, vai passar a 
ser conhecido pelo cante alentejano”, que hoje 
foi proclamado, em Paris, Património Cultu-
ral Imaterial da humanidade, pela uNESCO.
 “Portugal, além do fado, vai passar a ser co-

nhecido por uma prática tão importante como é 
o cante alentejano”, disse à lusa a diretora do 
Museu da Música, graça Mendes Pinto. Men-
des Pinto afirmou que esta distinção pela Or-
ganização das nações unidas para educação, 

Ciência e Cultura (uneSCo) “vai incentivar as 
recolhas de campo”.”o cante alentejano é a ex-
pressão da vida do alentejo, que retrata a alma 
do povo alentejano”, disse graça Mendes Pinto, 
que realçou como esta prática imigrou do alen-

tejo para outras zonas geográficas, acompanhan-
do a deambulação de naturais desta região para 
outras.”Esta classificação é um alento para esta 
arte”, disse, salientando, a título de exemplo, o 
facto de uma escola do ensino Básico, de Vila 
nova de S. Bento, no concelho de Serpa, lecio-
nar o cante como uma valência pedagógica.a 
responsável assinalou que o Museu - atualmente 
instalado na estação de Metropolitano do alto 
dos Moinhos, em lisboa -, “possui, nas suas co-
leções, discos de cante e bibliografia sobre esta 

prática”.Com a decisão desta manhã da uneS-
Co, o cante alentejano, um canto coletivo, sem 
recurso a instrumentos, que incorpora melodia e 
poesia, passa a estar inscrito na lista do Patrimó-
nio Cultural imaterial da Humanidade.

na Guerra dos sexos, elas
GanhaM eM 13 de 17 
disciPlinas
As raparigas continuam a registar notas médias 

mais altas do que os rapazes, mas apenas por déci-
mas, sendo ultrapassadas em apenas quatro das 17 
disciplinas com mais exames realizados pelos alu-
nos do secundário, segundo dados do ministério da 
Educação.

Na lista da classificação das escolas de acordo 
com os resultados nos exames nacionais realizados 
em 2013-2014, elaborada pela agência lusa a partir 
de dados divulgados pelo ministério da Educação e 
ciência (mEc), e tendo apenas em conta as discipli-
nas com pelo menos mil exames realizados, consta-
ta-se que só a Geografia A, Geometria Descritiva A, 
Desenho A e História A os rapazes ultrapassam as 
raparigas, com notas médias ligeiramente superiores. 
Em todas as outras, as raparigas registam resultados 
médios algumas décimas acima dos obtidos pelos 
rapazes.As médias mais altas em exames foram re-
gistadas pelas raparigas a Espanhol (13,22 valores) 
e Desenho A (12,98 valores).Já as médias mais bai-
xas em exame pertencem aos rapazes: matemática b 
(9,03 valores), matemática A (9,17 valores) e física e 
Química A (9,18 valores).Filosofia e Matemática Apli-
cadas às ciências sociais são os dois únicos exames 
em que as raparigas registam notas médias positivas 
e os rapazes negativas. Já com História A acontece 
o inverso, uma vez que os rapazes conseguem uma 
nota média em exame positiva e as raparigas registam 
uma média abaixo dos 10 valores.O diferencial entre 
notas médias em exame e classificação interna final 
(cIf) chega a ser quase de 4 valores, como é o caso 
dos resultados obtidos pelas raparigas a geometria 
Descritiva A, com uma média de exames de 10,47 
valores e uma classificação interna de 14,2 valores.
três dos maiores diferenciais, com notas médias ne-
gativas nos exames e positivas na cIf, registam-se 
nas disciplinas de matemática A, matemática b e fí-
sica e química A, com resultados muito semelhantes 
entre rapazes e raparigas.A média dos exames situa-
-se próxima dos 9 valores, com variações de décimas, 
enquanto a média da cIf chega a aproximar-se dos 
14 valores.De uma forma geral, as raparigas tiveram 
uma média em exames de 10,65 valores e os rapa-
zes de 10,33 valores.Já no que diz respeito à cIf, as 
raparigas registam uma média de 13,72 valores e os 
rapazes de 13,27 valores.

“sócrates é dos PrinciPais atores
desta triste Peça de corruPção”
Em entrevista ao jornal i, Paulo Morais arra-
sa José Sócrates e todos os políticos que nada 
fazem para combater – ou, pelo menos, evi-
tar – a corrupção. Para o antigo vereador de 
Rui Rio, “a política é corrupta” e “Sócrates é, 
de facto, um dos principais atores nessa triste 
peça que é a corrupção na política em Portu-
gal”.

 Paulo Morais mostrou-se “surpreendido” com 
a detenção de José Sócrates. não pelo facto de 
ter sido, efetivamente, detido, uma vez que, a 
seu ver, o antigo primeiro-ministro “faz parte de 
uma geração de políticos que andaram sistema-
ticamente a beneficiar grupos económicos em 
prejuízo da população”, mas sim “porque não é 
costume a justiça ter a atuação que tem tido nos 
últimos tempos”. em entrevista ao jornal i, o an-
tigo vereador de rui rio defende que “a corrup-

ção tem sido uma marca política em Portugal” e 
que os portugueses têm plena consciência de tal. 
“a política é corrupta”, diz, frisando que “a 

existência da corrupção na política é uma marca 
que infelizmente se sente em Portugal de forma 
exponencialmente crescente desde a entrada de 
Portugal na europa”.Mas aqui, há um nome que 
se destaca: José Sócrates. Para Paulo Morais, o 

ex-primeiro-ministro “é de facto um dos 
principais atores nessa triste peça que é 
a corrupção na política em Portugal”.e 
aqui, destaca a intervenção do socialista 
nas parceiras público-privadas. 
“Em 2011 o responsável tem um nome: 

o engenheiro José Sócrates e a sua equi-
pa lesaram em 900 milhões de euros os 
funcionários públicos e as suas famílias 

para meter aquele dinheiro no bolso de três gru-
pos económicos: Mota-Engil, Espírito Santo e 
grupo Mello”.“no fundo, o engenheiro Sócrates 
em 2011 conseguiu algo inimaginável: perturbar 
a vida de três milhões de pessoas para beneficiar 
três”, sublinha.Paulo Morais tece ainda algumas 
críticas à atuação do executivo de Pedro Passos 
Coelho, que não fez “renegociações nenhumas!”.

desaPareciMento de 
Maddie Já custou 
10 Milhões
A investigação ao desaparecimento de madeleine 

mccann já teve um custo de mais de dez milhões de 
euros, após sete anos de buscas, explica o Daily mail.  
A polícia britânica já gastou mais de seis milhões com 
os agentes envolvidos na ‘Operação grange’, uma 
investigação especial que foi criada em 2011 por Da-
vid cameron. E mais de 125 mil euros foram gastos 
em transportes de Inglaterra para portugal. Em 2007, 
madeleine tinha três anos quando desapareceu mis-
teriosamente do apartamento dos pais na praia da 
luz, Algarve. Desde então que os pais Kate e gerry 
mccan apelam às autoridades para que continuem a 
investigar.contas feitas, David cameron deu um or-
çamento de mais de seis milhões de euros para se 
encontrar a menina, mas só no primeiro ano gastou-
-se 2,5 milhões. Entre 2012 e 2013, foi realizada a 
investigação mais cara até à data, orçada em 3,3 mi-
lhões de euros, gastos em transportes, salários e ho-
ras extraordinárias. No total, já se despenderam dez 
milhões.Neste momento a investigação prossegue e 
vários suspeitos vão ser questionados.
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“sei, e Para MiM cheGa, Que
sócrates é uM FinGidor”
No artigo de opinião que Vasco Pulido 

Valente assina hoje na última página do 
jornal Público o protagonista é ‘Um fingidor’ 
de seu nome José Sócrates. Reconhecendo 
tratar-se de alguém de quem “nunca” gostou, 
o autor do texto, considera que o ex-primeiro-
-ministro encarna “em toda a sua pessoa, o 
pior do PS: o ressentimento social, o narcisis-
mo, a mediocridade, o prazer de mandar”.

 “nunca gostei da personagem política ‘José 
Sócrates’ desde a campanha para secretário-
-geral do PS (...) até à sua ascensão a primeiro-
-ministro”, começa por escrever, esta sexta-feira, 
Vasco Pulido Valente, como habitualmente na 
última página do jornal Público. 
na opinião do antigo jornalista, “não tranquiliza 

particularmente ser governado por um indíviduo 
que se descreve a sia mesmo como um ‘animal 
ferroz’, nem por um indíviduo que prefere a for-
ça política e legal à persuasão e ao compromis-
so”, sustenta. 
Face a tudo o que tem sido dito sobre o caso Só-

crates, e sem entrar em pormenores, Vasco Pulido 
Valente afirma que “se o tratam mal agora, seria 
bom pensar na gente que ele tratou mal quando 

podia: adversários, serventes, jornalistas, toda a 
gente que tinha de o aturar por necessidade ou 
convicção. Sócrates florescia no meio do que foi 
a sufocação do seu mandato”, considera.
na opinião de Vasco Pulido Valente, José Só-

crates encarna “em toda a sua pessoa, o pior do 
PS: o ressentimento social, o narcisismo, a me-
diocridade, o prazer de mandar”. 
Mas, acrescenta, “como qualquer arrivistas, Só-

crates enganou-se sempre”.
“Começou pelos brilhantíssimos 

fatos que ostentava em público. 
(...) Veio a seguir a ‘licenciatura’ da 
universidade independente, como 
se aquele papel valesse alguma coi-
sa para alguém. 
e a casa da rua Braamcamp, (...) 

o exacto contrário da discrição e 
conforto (...) em que um político 
transitoriamente reformado se iria 

meter”, escreve.
Contudo, as observações prosseguem, acres-

centando que “depois de sair do governo e do 
partido, Sócrates, mostrava a cada passo a sua 
falsidade, não a does negócios, mas da notabi-
lidade pública. (...) resolveu estudar em Paris, 
para se vingar da humilhação do instituto de 
engenharia e da universidade independente” e 
viver “no ‘seizième’, o bairro ‘fino’, como ele 
achava que lhe competia”.e no regresso a lis-
boa, “correu para a rtP, onde perorava semanal-
mente para não o esquecerem. (...) não sei nem 
me cabe saber se o prenderam justa e justificada-
mente. Sei – e, para mim chega -  que o homem 
é um fingidor”, remata Vasco Pulido Valente, no 
artigo que hoje assina no jornal Público.

duarte liMa transFeriu 3 Milhões
de euros Para conta na suíça

O antigo deputado Duarte lima conhece 
hoje a sua sentença no caso homeland. 

Segundo dá conta a TVI 24, lima terá trans-
ferido para uma conta na Suíça, de forma ilí-
cita, três milhões de euros. A leitura do acór-
dão ainda decorre.
dá conta a tVi 24 

que, durante a leitura 
do acórdão que decre-
ta a sentença aplicada 
a duarte lima no âm-
bito do caso Home-
land, foi referido que 
este terá transferido, 
de forma ilícita, três 
milhões de euros para 
uma conta na Suíça. 
À entrada para o tri-
bunal, esta manhã, o 
antigo deputado deu 
conta de que esperava 
ser absolvido. “Se a 
decisão refletir aquilo 
que aconteceu e a pro-
va produzida em julgamento, quer em termos de 
prova testemunhal quer em termos de prova do-
cumental, espero uma absolvição”, afirmou, em 

declarações à agência lusa.
O caso está relacionado com um crédito obti-

do por lima no Banco Português de Negócios 
(BPN) para compra de terrenos em Oeiras. O 
arguido é acusado de burla, branqueamento 

de capitais e abuso de confiança, e o Ministé-
rio Público pede uma pena de prisão superior 
a cinco anos.

SARKozy pRoMeTe ALTeRnATivA
à “SITUAÇãO CATASTRóFICA”
O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy afirmou 

hoje que a sua prioridade como líder recém-eleito da 
união por um movimento popular (ump) é unir todas 
as sensibilidades do partido para oferecer uma alter-
nativa à “situação catastrófica” que a França vive.
O meu papel é a união de todos, porque quando a 

frança está numa situação como a atual, uma situa-
ção económica catastrófica, não temos o direito de 
nos dividirmos”, defendeu sarkozy, no programa in-
formativo de maior audiência da televisão francesa, 
na primeira entrevista concedida depois de ganhar a 
eleição de presidente da ump. O antigo chefe de Es-
tado francês disse igualmente que não tenciona diri-
gir “sozinho” a grande formação partidária da direita 
francesa e que vai propor aos ex-primeiros-ministros 
que o ajudem, a começar por Dominique de villepin.
Esta ideia inclui dois dos que agora se perfilam 

como seus potenciais concorrentes na candidatu-
ra da ump às eleições presidenciais francesas de 
2017, Alain Juppé e françois fillon, mas também 
Jean-pierre raffarin.sarkozy insistiu em que a sua 
equipa no partido “representará todas as sensibili-
dades políticas” e que o principal objetivo é oferecer 
aos eleitores uma alternativa, “para que não tenham 
de escolher” entre o atual chefe de Estado, o socia-
lista françois Hollande, e a líder de extrema-direita 
da frente Nacional (fN), marine le pen. 

“O nosso dever, sejam quais forem as nossas am-
bições, é unirmo-nos para permitir uma alternância”, 
reiterou.Depois de se referir à situação económica 
do país, disse que “a imigração está hoje fora de 
qualquer controlo”, que “há que encontrar novas 
ideias” que não sejam nem as de fechar as portas, 
como quer le pen, nem as de “continuar de braços 
cruzados” do atual governo.
O ocupante do Eliseu entre 2007 e 2012 voltou a 

garantir que “haverá primárias” em 2016 para as 
presidenciais de um ano depois e que estas serão 
abertas, de modo a que possam também participar 
aqueles que designou como “os nossos amigos cen-
tristas”.Inquirido sobre como limpar a má imagem do 
partido devido ao escândalo pigmalião, sobre o pre-
sumível financiamento irregular da sua campanha 
presidencial de 2012, respondeu recordando que já 
tinham tentado envolvê-lo noutro caso judicial, o da 
milionária Lilliane Bettencourt, e finalmente o proces-
so contra si foi arquivado.
O que concluiu, indicou, é que há que manter a cal-

ma, “deixar que a justiça faça o seu trabalho, e talvez 
ser mais respeitador da presunção de inocência”.
quanto à sua vitória de sábado na eleição para a 

presidência da ump, com 64,5% dos votos dos mi-
litantes, uma percentagem claramente inferior ao 
que se esperava, ironizou, dizendo que não obteve 
“100%, como marine le pen”, a presidente da fN, 
que foi reeleita hoje no congresso do seu partido por 
unanimidade, sem que outro candidato se tivesse 
apresentado a votos.sarkozy, de 56 anos, congra-
tulou-se com o facto de, na ump, a direção “não ser 
hereditária”, como na fN, e declarou que a sua “am-
bição é criar um partido moderno, no qual os militan-
tes possam dar a sua opinião”.
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a rtP discriMina
os açorianos no Mundo

ANtóNIO pEDrO cOstA

A propósito do programa da rtp “portugueses no 
mundo”, dei por mim a refletir nas razões pelas quais 
os 2 programas que assisti, gravados na cidade ca-
nadiana de toronto, por sinal a chamada “décima 
ilha dos Açores”, onde a maioria dos emigrantes são 
açorianos, em qualquer uma das emissões, nenhum 
dos nossos tenha sido entrevistado.
como se sabe, a emigração é uma característica 

da população açoriana e o canadá, em termos his-
tóricos é um fenómeno relativamente recente, que 
teve início em 1953. A comunidade luso-canadiana 
comemorou em 2003 as bodas de ouro da chegada 
ao canadá do primeiro grupo de oitenta e cinco emi-
grantes portugueses, que desembarcaram do satur-
nia, em 13 de maio de 1953, no porto da cidade de 
Halifax. A maioria dos portugueses que emigra para 
o canadá é originária dos Açores, estimando-se que 
entre 60% e 70% de todos os portugueses actual-
mente residentes no canadá provenham dos Açores 
ou descendam de açorianos. Em termos absolutos, 
isso corresponde a cerca de 350.000 - 400.000 aço-
rianos ou descendentes de açorianos, em que 65 
a 75% é oriunda das ilhas de s. miguel e terceira, 
para uma comunidade portuguesa residente total 
constituída por cerca de 500.000 habitantes. 
por isso, a grande estranheza que os produtores 

daquele programa não tenham encontrado nenhum 
açoriano para fazer parte do excelente trabalho de 
televisão. conhece-se centenas de emigrantes de 
sucesso, com ascendência açoriana nos mais diver-
sos setores da vida política, social, cultural e eco-
nómica, desde comerciantes distintos, a gente da 
moda, a juízes federais e provinciais, vereadores e 
presidentes de câmara, académicos reputados, pa-
dres professores de seminário, do âmbito da música 
e lazer, etc, etc. Então, porque razão nenhum deles 
foi apontado para ser entrevistado, em representa-
ção da presença açoriana?
é de admirar de facto que os açorianos não tenham 

tanto para dizer das suas vivências numa outra cul-
tura que se integraram com facilidade. somos pre-
destinados para a emigração e são muitos milhares 
o número de açorianos que deixaram o Arquipélago 
nos últimos 250 anos, em que os países como o bra-
sil, Estados unidos, bermudas e canadá têm sido 
os destinos preferidos. Estimam-se que haja mais 
de 1,5 milhões de açorianos e seus descendentes a 
viverem no estrangeiro. 
Durante a década de 1960, o número de portugue-

ses que chegaram ao canadá ascendeu a 59.677 e 
de 79.891 na década de 1970. contudo, estes nú-
meros começaram a decrescer consideravelmente a 
partir da década de 1980, o que se deveu, em parte, 
às alterações introduzidas ao nível da legislação e 
das políticas migratórias canadianas em 1973, mas 
sobretudo à adesão de portugal à comunidade Eco-
nómica Europeia. 
para muitos açorianos, a emigração foi mesmo 

uma autêntica "aventura", nalguns casos com muitos 
dissabores e algum sofrimento. uma vez chegados 
ao país de acolhimento, havia que trabalhar muito 
e, frequentemente, em condições bastante difíceis. 
como recorda Afonso maria tavares, pioneiro da 
emigração no canadá, natural da vila de rabo de 
peixe, que já deixou em livro as suas memórias e 
que mostram quanto tiveram de trabalhar duramente 
os nossos primeiros emigrantes para sobreviverem e 
deixarem uma herança bem marcante na sociedade 
canadiana.
A nossa comunidade na diáspora cresceu e hoje 

em dia, encontra-se presente um pouco por todo o 
canadá, mas a maioria reside em Ontário e quebe-
que. 
A presença dos açorianos em particular, nas cida-

des de toronto e montreal traduz-se de uma forma 
fascinante, com os seus vincados traços culturais da 
vida açoriana, evidenciados pelo seu particular mo-
dus vivendi e pelas pela decoração exuberante das 
suas casas. por tudo isto, temos uma comunidade 
com um grande impacto sobre o nível de influência 
e sucesso político reconhecido, pelo que falar dos 
portugueses sem nenhuma referência aos Açores é 
uma grande falácia que a televisão pública mais uma 
vez incorre.

Festa treMor Volta a
Ponta delGada eM Março de 2015
a Yuzin-agenda Cultural, em co-parceria com 

a promotora lovers & lollypops, promo-
ve mais um festival tremor, em Ponta delgada, 
desta feita a 28 de Março de 2015, que contará 
com a participação dos Sensible Soccers, Black 
Bombaim, Medeiros/lucas, Za!, entre outros 
nomes.
A organização classifica o evento como um “mo-

vimento colectivo efervescente e criativo que agi-
ta a cidade de ponta a ponta. um treMor de 
música, arte, criatividade e comunidade que junta 
e que abana tudo e todos”. Para o próximo ano, os 
promotores do evento prometem dar continuidade 
à iniciativa com “muitas novidades”. 
“os objectivos principais serão criar vibração, 

envolver a cidade e o seu centro histórico, reve-
lar novos lugares e projectos na cidade e na ilha, 
surpreender o público com os resultados das resi-
dências artísticas entre artistas e agentes da cida-
de, o estabelecimento de novas parcerias locais, 
nacionais e internacionais, um programa parale-
lo multidisciplinar aumentado, e abrir os braços 
à internacionalização do cartaz do programa”, 
lê-se numa nota veiculada à comunicação social. 
assim, a 28 de Março de 2015, durante um dia, 
o centro histórico de Ponta delgada  “enche-se 
de música e gente e é tomado de assalto de lés a 
lés em vários palcos alternativos, institucionais, 
lojas comerciais, bares, galerias, teatro, igrejas e, 
este ano, até o Coliseu e o Mercado Municipal”.
O objectivo, segundo a organização, “é confir-

mar esta marca da cultura açoriana, no segundo 
ano de um evento que na sua estreia esgotou, foi 
celebrado pela crítica, agraciado com menção 
de honra pela assembleia Municipal da Câma-
ra de Ponta delgada e nomeado a melhor micro 
festival de música do ano nos Portugal Festival 
awards”.
os bilhetes já estão à venda online, com o cus-

to de lançamento de 15 euros. a partir de 23 de 
Março, semana do tremor, os bilhetes terão o 
custo unitário de venda de 18 euros.

PréMio de Pintura antónio dacosta 
atribuído a catarina Vieira Pereira
Cataria Pereira - prémio dacostaa artista 

açoriana Catarina Vieira Pereira venceu a 
primeira edição do Prémio de Pintura antónio 
dacosta com a obra “renascimento ou Cadáver 
iV”, anunciou a direcção regional da Cultura.
Segundo foi avançado pelo executivo, o júri, 

constituído pelos artistas plásticos Maria José 
Cavaco e José nuno da Câmara Pereira e pelo 
crítico de arte antónio Pinto ribeiro, decidiu por 
unanimidade atribuir o prémio a esta peça, fun-
damentando a sua decisão “no facto de a artista 
recorrer a um processo inovador na produção da 
obra e na ousadia do formato”.
a obra premiada, que será incorporada no fun-

do artístico do arquipélago – Centro de artes 
Contemporâneas, revela ainda qualidades plásti-
cas que o júri considerou “relevantes”.
o Prémio de Pintura antónio dacosta, no va-

lor pecuniário de 12 mil euros, é atribuído pelo 
governo dos açores, através da Secretaria re-
gional da educação e Cultura/direcção regional 
da Cultura, e destina-se a galardoar os artistas 
regionais e a valorizar a actividade cultural re-
gional no domínio das artes plásticas, na catego-
ria de pintura.
Catarina Vieira Pereira, que nasceu em 1989, 

em S. Miguel, é mestre em artes Plásticas pela 

escola Superior de artes e design das Caldas da 
rainha, onde defendeu tese subordinada ao tema 
“Pintura fotográfica – efemeridade, metamorfo-
se e acção num percurso plástico”.
a jovem artista participou em 2013, em Beja, 

no concurso 18.ª galeria aberta, onde foi distin-
guida com uma Menção Honrosa, tendo já este 
ano sido galardoada com o primeiro prémio da 
quarta edição do Concurso laBJoVeM, na área 
das artes Plásticas.

Produtores de leite das sete cidades
“eM risco” deVido a auMento de rendas

os 32 produtores de leite das Sete Cidades 
“estão em risco” devido ao aumento das 

rendas das terras e denúncia dos contratos, disse 
a presidente da freguesia, que aguarda o agen-
damento de uma reunião com os proprietários. 
“acho que não há nada que não se possa fazer 
para tentar chegar a um acordo”, afirmou Cidália 

Pavão, acrescentando que ligou a “um dos her-
deiros” e pediu-lhe “uma reunião”, aguardando 
neste momento que ele “diga alguma coisa”. 
a presidente da junta de freguesia revelou que 
“90% da população das Sete Cidades tem peda-
ços de terra dos herdeiros de Caetano andrade 
de albuquerque”.
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taxa de hoMicídios no País
é 73% suPerior à dos brics
A queda na taxa de homicídios dolosos (com 

intenção) por grupo de 100 mil pessoas 
no Brasil, de 24,2, em 2012, para 23,7, no ano 
passado, está longe de ser um dado a ser co-
memorado. O índice foi divulgado pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública.
o motivo é que a taxa do país é 73% maior do 

que a média (13,7) dos Brics (Brasil, rússia, Índia, 
China e África do Sul), segundo relatório da onu 
sobre drogas e crimes. entre os países da américa 
do Sul, a situação também não é nada animadora. 
no continente, o Brasil ocupa a terceira posição no 
ranking, ficando atrás somente da Venezuela, que 

possui uma taxa de 53,7 homicídios por grupo de 
100 mil habitantes, e da Colômbia, com 30,8. a 
taxa brasileira é quatro vezes maior do que a mun-
dial, de 6,2. e com uma pessoa morta a cada dez 
minutos, e um total de 50.806 vítimas de homi-
cídios no ano passado, o Brasil é responsável por 
12% dos assassinatos cometidos em todo o mundo. 
em 2013, alagoas registrou a pior taxa do país no 
período: 64,7 vítimas a cada 100 mil pes soas. Rio 
grande do norte teve o maior crescimento na taxa 
de vítimas por 100 mil pessoas: 93,2% em 2013 
ante 2012, com taxa saltando de 11,4 para 22,1 as-
sassinatos a cada 100 mil habitantes.

a lonGa saGa dos aeroPortos do País 
Promessa de legado após a Copa no Brasil, 

a reforma e modernização de cinco aero-
portos ainda estão emperradas. 
Somente três têm previsão de entrega para até 

2016 e dois estão com menos de 15% das obras 
executadas. no galeão, no rio de Janeiro, a pre-
visão de entrega é para dezembro. em Salvador, 
as novas salas de embarque do aeroporto interna-
cional devem ficar prontas em maio de 2015.
a ampliação do terminal de passageiros do 

afonso Pena, em Curitiba, de 8,5 milhões para 
14,8 milhões de passageiros por ano, está prevista 
para 2016. Já em Fortaleza, as obras deveriam ter 
sido finalizadas em maio, mas estão paradas. Até 
agora, somente 15% dos r$ 336 milhões foram 
concretizados. em Porto alegre, a modernização 
do Salgado Filho, também prevista para maio de 
2014, mal começou -- apenas 5% foram concluí-
dos. Para o professor do instituto tecnológico de 
aeronáutica, Cláudio Jorge Pinto alves, muitas 
obras nem sairiam do papel se esses terminais ain-
da estivessem sob responsabilidade da infraero. e 
o engenheiro da aeronáutica Jorge eduardo leal 
Medeiros avalia que a entrada de capital privado 
é mais eficiente. “Em um ano e meio, nós tive-
mos em guarulhos a construção de um edifício-
-garagem, ampliação do pátio e a criação de outro 
terminal, que a infraero não foi capaz de fazer em 
13 anos.” as mudanças já agradam os passagei-
ros. “Melhorou muito. tem muitas lojas de grife, 

restaurantes”, afirma a dona de casa Cleide Ra-
mos. Mas a dificuldade para chegar nos aeropor-
tos ainda é muito criticada pelos usuários. “Perco 
mais tempo no trânsito para chegar ao aeroporto 
que voando”, diz o aposentado José roberto, que 

costuma viajar de São Paulo a ribeirão Preto em 
um voo de 37 minutos. 
O espanhol Miguel Velázquez também se in-

comoda: “Não tem trem nem metrô. Só táxi, 
que é caro”.

Marina da Glória
FinalMente entra 
eM obras
A 613 dias do início dos Jogos Olímpicos do 

Rio de Janeiro, uma das mais polêmicas 
obras para o evento começa hoje: a revitali-
zação da Marina da Glória, base das compe-
tições de vela. Com custo de R$ 60 milhões, a 
reforma tem calendário apertado e deve ficar 
pronta em fevereiro de 2016, seis meses antes 
das competições.
a novela se arrasta desde que o grupo eBx, 

de eike Batista, era o administrador do local. o 
projeto antigo previa um centro de convenções, 
shopping e até casa de show. as intervenções 
não agradavam aos frequentadores e ainda iam 
de encontro às regras de tombamento do aterro 
do Flamengo.
a concessionária Br Marinas assumiu o con-

trole do local no ano passado e apresentou um 
novo projeto. de acordo com o diretor da Br 
Marinas, Pedro guimarães, um dos motivos da 
aprovação foi valorizar a integração do Parque 
do Flamengo (aterro) com a marina. Foi reco-
mendado que qualquer intervenção no espaço 
mantenha a visão que se tem hoje da Marina, do 
parque, do Monumento aos Pracinhas, do Museu 
de arte Moderna (MaM), do Pão de açúcar e da 
Baía de guanabara.
Mais vagas
o espaço, que conta hoje com 167 vagas para 

barcos dentro da água e 73 vagas secas, passará 
para 415 e 240 vagas, respectivamente.
Atualmente, em grandes eventos que necessi-

tam de mais vagas, é preciso fazer um acordo 
com garagens próximas ou utilizar estruturas 
temporárias para acomodar todas as embar-
cações – como foi feito no evento teste para 
2016, em agosto.
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIXADA DE PORTUGAL Em OTAVA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0b8
t.:1.613.729.0883

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL Em mONTREAL
2020 rue de university, suite 2425, H3A 2A5
t.: 514.499.0359 f.: 514.499.0366

HORáRIO DE ATENDImENTO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
SECÇãO VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

ASSOCIAÇãO DOS PAIS
333 de castelneau, montreal t.:514.495.3284
ASS. DE NOSSA SENHORA DE FáTImA
1815 favreau, laval,  t.:450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESPíRITO SANTO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE
2136A pigeon, montreal t.:514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THéRèSE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
ASS. PORTUGUESA DO WEST ISLAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEbEQUENTE

t.:514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEbEQUE
229 fleury O., montreal t.:514.388.4129
CENTRO COm. DO DIVINO ESPíRITO SANTO
8672 forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
CENTRO COmUNITáRIO SANTA CRUZ
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
CIRCULO DOS AmIGOS DE RAbO DE PEIXE

t.:450.687.2082
CLUbE ORIENTAL PORTUGUêS DE mONTREAL
4000 coutrai, H3s 1c2 t.:514.342.4373
CLUbE PORTUGAL DE mONTREAL
4397 st-lauent, H2w 1Z8 t.:514.844.1406
SPORT mONTREAL E bENFICA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

681 Jarry Est, montreal
Tel.: 514.273.9638

associações e clubes

centro de Ajuda à família t.:514.982.0804
centro Acção sócio comunitário t.:514.842.8045

centroS

filArmónicAS
bANDA DE NOSSA SENHORA DOS mILAGRES
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
FILARmóNICA DIVINO ESPíRITO SANTO
231, rue fleury O, montreal  t.:514.844.1774
FILARmóNICA PORTUGUESA DE mONTREAL
260, rachel E., H2w 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS folclóricoS
CAmPINOS DO RIbATEJO t.:514.648.8343
ESTRELAS DO ATLâNTICO t.:450.687.4035
ILHAS DO ENCANTO t.:514.388.4129
PORTUGAL DE mONTREAL t.:514.834.0920
PRAIAS DE PORTUGAL t.:514.844.1406
VERDE mINHO t.:514.865.7603

igrejAS
IGR. bAPTISTA PORTUGUESA t.:514.577.5150
mISSãO SANTA CRUZ t.:514.844.1011
mISSãO DE Nª Sª DE FáTImA t.:450.687.4035

CâMBIO DO DÓlAR CANADIANO
2 DE DEZEMBRO DE 2014
1 EuRO = CAD 1.421180

4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

2615 place chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
Portuguesa

7813 cartier, mtl,qc
Orçamento gratuito 
Tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

TRANSPORTES 
bENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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

Linhas da mão e cartas. 
vidente com dons naturais. 

Resolve os seus 
problemas 

sem voodoo.
ROSA

514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 boul. st-laurent

tel.: 514.842.8077
fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 st-laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDUINO mARTINS
cel.: 514.862.2319

PEDRO ALVES
cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

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

monumentoS

notárioS

CONFORT
4057 boul. st-laurent

Tel.: 514.987.7666

RoyAL LATino inc
175 mont-royal Est
Tel.: 514.849.1153

355 rua rachel Este
Tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

casamentos, 
batizados,festas,...

A bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 st-laurent #200
Tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

traga o Seu VinHo
le grill

taSquaria
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

informaÇÃo
pra Quem LÊ.

resuLtado pra
Quem anuncia.

reStAurAnteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, qc, H2s 2l7

Tel.: 514.418.0627

urgÊnciAS e SerViçoS PÚblicoS

pOlícIA, fOgO, AmbulâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAl               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbAlHO      514.903.3000
AIDE JurIDIquE                 514.842.2233
AJuDA sOcIAl                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObIlE               514.873.7620
AssurANcE-EmplOI 514.644.4545
AssurANcE mAlADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIvIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO quEbEquE            514.873.2445
HOspItAl HôtEl-DIEu                     514.890.8000
HOspItAl rOYAl vIctOrIA        514.842.1231
multI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbAlHO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté vIEIllEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA JuvENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObIlE                 514.873.7620
rEvENu cANADá                  1.800.959.7383
rEvENu quEbEquE             514.864.6299

Chouriçor Inc.
A mERCEARIA DAS FAmí-

LIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
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emPregoS emPregoS
Está a ganhar o que 
merece? trabalha 
a partir de casa. 

part-time: 500-1500$ 
possíveis. full-time: 

2500-4000$ possíveis. 
compatível com outras 
atividades ou emprego.

514-961-0770

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado
por médicos.

Acompanhamento 
gratuito

cArlOs pAlmA
514-961-0770

SerViço

emPregoS

Fazemos todo
o tipo de

renovações
interior.
Ferreira

514-655-7168

companhia alimentário precisa-se de pessoas para 
embalagem, produçao, limpeza, carrinho elevador 
“shipping” e trabalho geral, para o dia, das 7h00 às 
15h30 e para a noite das 15h30 até meia-noite. Enviar 
cv por e-mail: hr@worlee.net.

750 rue Gougeon, Saint-Laurent (Qc), canada, H4T4L5
T (514) 332-6455 | F (514) 332-6475

http://www.worlee.net

Vende-Se

grANDE EspEcIAl
10 cOElHOs pArA 120$

t.:450-659-3630 Ou 450-659-7938

CAFé A bOLA
o café A Bola precisa 

de cozinheiro com 
especialidade em 

cozinha portuguesa.

438-879-9926

Governanta / “nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas por semana durante 
o dia), pode viver lá ou não e salário mínimo.
Deveres implica: fazer comida, limpeza, tarefas or-
ganizadas, ajuda-geral em relação à casa e a tomar 
conta de crianças (6 e 9 anos de idade).
Endereço: No centro da cidade montreal, podemos pa-
trocinar (fazer um contrato), se necessário. Deve falar 
inglês ou francês como primeira ou segunda língua.

CONTATAR 
peyRow: 514-947-2909

mARIA FERREIRA
faleceu em montreal no dia 27 de 
novembro de 2014, com 78 anos 
de idade, a senhora maria ferreira, 
natural de moitas-venda, Alcanena, 
portugal, esposa do já falecido João 
calado, e mãe da já falecida Adilia.
Deixa na dor seus filhos Arlindo (Ani-
ck schoenfelot), Ermelindo (marie-
-pier vandette), netos christopher, 
lilian, Alys, brian, David, sandra 
Amaral, bisnetos lucas e Emma 
Amaral, seu irmão Dionisio (mavilia). 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, Jean Talon Este, montreal
514-277-7778
Eduino martins
missa de corpo presente foi segunda-feira, 1 de dezem-
bro de 2014, às 10h na Igreja santa cruz. foi sepultada 
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que se realiza, hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 
2014 às 18h30 na Igreja santa cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

mARIA CONSOLAÇãO mARTINS
faleceu em montreal no dia 26 
de novembro de 2014, com 89 
anos de idade, a senhora maria 
consolação martins, natural de 
são bento, porto-de-mós, por-
tugal, esposa do já falecido Dia-
mantino pascoal.
Deixa na dor seus filhos/as Gra-
ciete (Dinis tibúrcio) Arménio, 
bento (Noemia lourenço), Antó-
nio (georgina da costa), carlos 
(maria da conceição ferraria), 
netos/as 14, bisnetos 14. Irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, Jean Talon Este, montreal
514-277-7778
Eduino martins

O funeral foi sexta-feira, dia 28 de novembro de 2014, 
às 10h na Igreja santa cruz. O seu corpo foi translada-
do para o cemitério de são bento, porto-de-mos, por-
tugal.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

DINIS SILVA
faleceu em montreal no dia 
25 de novembro de 2014, 
com 84 anos de idade, o se-
nhor Dinis silva, natural de 
porto formoso, são miguel, 
Açores,  esposo da senhora 
francelina medeiros.
Deixa na dor sua esposa, 
filho Manuel, filha Maria 
(mike), netos/as miacelina 
silva, serina victoria, Jes-
sie victoria, irmão José, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres 
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, Jean Talon Este, montreal
514-277-7778
Eduino martins

missa de corpo presente foi sábado, 29 de novembro 
de 2014, às 9h na Igreja santa cruz. foi sepultado em 
cripta no cemitério le repos saint-francois d’Assise
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

mANUEL TAVARES
faleceu em montreal no dia 30 
de novembro de 2014, com 68 
anos de idade, o senhor manuel 
tavares, natural das feteiras do 
sul, são miguel, Açores, esposo 
da senhora Alda carvalho.
Deixa na dor sua esposa, filhos 
paulo e steven (michelina lan-
ni), netos/as Emma e Joshua, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, Jean Talon Este, montreal
514-277-7778
Eduino martins

O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira 3 de dezembro 
de 2014, às 11h30 na Igreja santa cruz. renovam com 
profunda saudade a missa do sétimo dia que se realiza 
no sábado, 6 de dezembro de 2014 às 18h30 na Igreja 
santa cruz. vai ser sepultado em cripta no mausoléu 
st-martin.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

†

†

†

†

precisa-se de um con-
dutor de class 1 com 
ao menos 3 anos de 
experiência. vai ter se-
guros de grupo e pode 
ser sindicado.

enviar Fax:
450-736-0795

precisa-se de pintor 
com experiência para 
pintar uma casa na 
região da cidade de 
Québec. 

Apartamento pago.
514-944-5159

precisa-se de pessoa para tomar conta de uma senho-
ra idosa. Deve ser uma senhora portuguesa que deve 
ir viver lá. As tarefas vão ser: limpeza da casa, fazer 
comida e fazer compras.

514-808-4165
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de Volta ao JoGo
é inegável: De Volta ao Jogo é um filme que 

honra o que há de melhor nos filmes de 
ação. O personagem descerebrado e implacá-
vel é a base de um roteiro ágil e enxuto, mas 
no filme dirigido pela dupla Chad Stahelski e 
David leitchem, não é a única atração.
Inspirado, o longa aposta na ironia, em um fino 

humor que dialoga com os principais represen-

tantes do gênero, a começar pela construção do 
seu personagem mais importante. ele é John 
Wick, ex-assassino de aluguel que sai da aposen-
tadoria para ir atrás dos gângsters que lhe tiraram 
tudo o que tinha, e traz em si todos os estereóti-

pos dos personagens que crescemos vendo justi-
ficar os fins pelos seus meios.
quem constrói tal clichê é Keanu reeves e seus 

trejeitos e expressões contestáveis que sempre 
caracterizaram os principais trabalhos de sua fil-
mografia. Pop até o osso, o filme não tem qual-
quer preocupação em ser “acreditável”, algo que 
a presença de reeves parece comprovar a cada 
cena. Está aqui ao mesmo tempo um filme de 
gênero inspirado e uma farsa construída diante 
de nossos olhos.
a consistência vem com as referências. os vi-

lões russos, a contravenção fácil e inexplicável, 
as muitas mortes sangrentas e exageradas, e um 
humor que parece confrontar o espectador, resul-
tam em um longa que conquista um dos objeti-
vos mais difíceis para filmes-pipoca: um entrete-
nimento de fácil digestão.
Há ainda atores confortáveis em seus papéis: 

Willem dafoe, o sueco Michael nyqvist, o sem-
pre simpático John leguizamo, ian McShane e 
a jovem e sedutora adrianne Palicki bebem de 
uma direção segura para construir personagens 
também esteeotipados, mas por vezes surpreen-
dentemente engraçados.
Chad Stahelski e david leitch são dublês, con-

tracenaram com reeves em Matrix e sua ex-
periência do outro lado das câmeras parece de 
grande ajuda na construção de sequências mira-
bolantes, momentos em que os fãs do gênero cer-
tamente encontrarão aquilo que esperam. Caso 
seja mais exigente, a sensação de deja vú e um 
certo tédio apareceram logo após os primeiros 
minutos - se essa não for a sua praia, não insista.
de Volta ao Jogo tem tudo para se tornar o novo 

guilty pleasure dos fãs de filmes de ação. Toda 
a falta de cérebro aparece transmutada no estilo 
irresistível desta nova York dominada por John 
Wick, quase um Chuck norris de nosso tempo.
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mOTO VS mULHER
O inventor da moto Harley-Davidson, Arthur Da-
vidson, morreu e foi para o céu. Ao chegar lá, 
São pedro disse-lhe: - Meu filho, foste um bom 
homem e as tuas motos mudaram o mundo, po-
des fazer um pedido.
Arthur pensou um pouco e disse:
- Quero encontrar-me com Deus!
São Pedro então levou Artur até a sala e apre-
sentou-o a Deus. Deus reconheceu Arthur e dis-
se-lhe: - Então inventaste a Harley-Davidson?
Arthur respondeu: - é verdade, fui eu ..
Deus comentou: - não foi uma boa invenção! É 
um veículo instável, barulhento e poluidor. Ma-
nutenção complicada, alto consumo…
Arthur ficou aborrecido com o comentário e 
retrucou: - Desculpe-me, mas não foi o senhor 
que inventou a mulher?
- Sim, fui eu! – Responde Deus.
Diz então Arthur:
- Bem, aqui entre nós, de profissional para pro-
fissional, você também não foi nada feliz na sua 
invenção!
1. Há muita inconsistência na suspensão dianteira;
2. é muito barulhenta e tagarela em altas velo-
cidades;
3. na maioria dos casos, a suspensão traseira é 
muito macia e vibra demais;
4. A área de lazer está localizada perto demais 
da área de reciclagem;
5. os custos de manutenção são exorbitantes.
Deus refletiu e respondeu:
- Sim, é verdade que o meu invento tem defeitos, 
mas de acordo com os dados que levantei, há 
muito mais homens montados na minha inven-
ção do que na tua…

Massa Frutti di Mare

100 g de berbigão, 
100 g de Mexilhão, 
100 g de Gambas, 
1 cebola, 2 dentes de alho, tabasco qb, 
polpa de tomate qb, 
250 g de Fetuccini 
               (ou outra massa, ao seu gosto), 
Azeite qb, mozarrela.

Coze-se a massa durante 
20 minutos, após o que se passa o 
mesmo por agua fria. 
Numa frigideira anti-aderente refo-

ga-se o alho e a cebola apenas com 
um fio de azeite. Junta-se o mexi-
lhão, o berbigão e as gambas, pré-
viamente lavadas. 
Quando estiver tudo quase refoga-

do, junta-se a polpa de tomate e o 
tabasco, sal q.b. Junta-se o macar-
rão e deixa-se a cozinhar em lume 
brando por 10 minutos.
Serve-se em pratos de sopa, jun-

tando-se o queijo mozarella já no 
prato.

receita da seMana

inGredientes:

PreParação:
suPer sMash bros. (Wii u)

Escondido entre as várias 
opções da tela principal do 
super smash bros. de wii 
u, há um menu em que 
você pode experimentar, 
por períodos que vão de 
dois a quatro minutos, jo-
gos clássicos que envolvem 
os personagens do elenco: 
super mario bros., super 

mario world, os dois primeiros legend of Zelda, o 
primeiro metroid, mega man 2  e vários outros tí-
tulos estão à disposição, seja para relembrar, seja 
para conhecer.
Esse tipo de agrado resume bem uma filosofia que 

a Nintendo parece adotar cada vez mais: a de in-
vestir tanto na nostalgia quanto no carisma de suas 
valiosas criações. Em um ano em que a fabricante 
inventou de colocar Zelda e f-Zero em mario Kart 8 
e transformar o coadjuvante toad em protagonista, 
fica clara a sua intenção de explorar melhor a ima-
gem de seus personagens. E, nesse sentido, este 
super smash bros. sabe fazer isso como nenhum 
outro título da big N.
Ah, e eu já falei que também é um excelente jogo?
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CARNEIRO: carta da semana: O mundo, que 
significa Fertilidade. Amor: Tente conviver mais 
com os seus amigos e faça esforços para travar 
novos conhecimentos. Não seja ingrato, não fira 
os seus amigos nem magoe aqueles que muitas 

vezes se sacrificaram por si! Saúde: Período propício a 
uma consulta de oftalmologia. Não descure da sua vi-
são. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua 
presença será importante para desenvolver um projeto. 
Números da sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: carta da semana: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: Cuidado para não 
magoar os sentimentos de uma pessoa que 
lhe é querida. meça as suas palavras. saúde: 

tendência para andar um pouco descontrolado. tente 
relaxar. que jamais o sol se deite sobre o seu desânimo!
Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser re-
compensado. Acredite mais nas suas potencialidades.
Números da sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GémEOS: carta da semana: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Poderá 
ter de enfrentar um desentendimento com um 
amigo muito especial. contenha a sua cólera, 
um simples raio dela pode destruir longas e pa-

cientes sementes de amor. mantenha a calma! saúde: 
controle as suas emoções e procure ser racional. Di-
nheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo 
significativo. Porém, seja contido nos gastos.
Números da sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: carta da semana: cavaleiro 
de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. 
Amor: modere as suas palavras pois pode ma-
goar a pessoa amada. seja mais cuidadoso. 

saúde: procure não exagerar no exercício físico, pois 
poderá magoar os seus músculos. Dinheiro: é possível 
que durante esta semana se sinta um pouco desmotiva-
do. tente delinear um plano de trabalho. quando se luta 
por algo em que se acredita, a vitória é certa.
Números da sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEãO: carta da semana: 10 de copas, que sig-
nifica Felicidade. Amor: Lute pelo seu verdadeiro 
amor, não se deixe influenciar por terceiros. Cada 
um de nós só é responsável pelos seus atos. saú-

de: vigie a sua tensão arterial e controle muito bem a sua 
alimentação. Dinheiro: procure não ser muito impulsivo 
nas suas compras, pois poderá gastar mais do que as suas 
possibilidades. Números da sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEm: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: seja mais carinhoso com a sua ca-
ra-metade. Os atos de ternura são importantes 
para revigorar a relação. saúde: poderá sentir-
-se mais cansado do que o habitual. tente tomar 

um banho relaxante. Dinheiro: cuidado com os gastos 
supérfluos. Seja mais comedido para não ter surpresas 
desagradáveis. Números da sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

bALANÇA: carta da semana: 3 de copas, que 
significa Conclusão. Amor: Confie mais na pes-
soa que tem a seu lado. A confiança e o respeito 
são essenciais numa relação. tal como o univer-
so é criado pela palavra de Deus, também o seu 

pequeno mundo é criado através da sua palavra! saú-
de: tendência para apanhar uma grande constipação. 
Agasalhe-se bem. Dinheiro: Não se deixe abater por uma 
maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise as 
suas poupanças. Números da sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIãO: carta da semana: 8 de copas, 
que significa Concretização, Felicidade. Amor: 
A felicidade e a paixão poderão marcar a sua 
semana. Aproveite muito bem esta fase. Deixe 

que a juventude do seu espírito irradie através do seu 
corpo. saúde: cuidado com as correntes de ar; durante 
esta semana poderá constipar-se facilmente. Dinheiro: 
Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar 
uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.
Números da sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITáRIO: carta da semana: valete de Ou-
ros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: 
poderá encontrar um amigo que já não via há 
muito tempo. coloque a conversa em dia. Não 

dê importância à sua idade física, seja jovem e alegre. 
saúde: procure não abusar em refeições muito condi-
mentadas. Dinheiro: Aproximam-se despesas inespera-
das. procure fazer um plano de investimento. Números 
da sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICóRNIO: carta da semana: ás de Ou-
ros, que significa Harmonia e Prosperidade. 
Amor: período marcado pela harmonia familiar. 
Organize um serão divertido em sua casa. Não 

permita que a mágoa o perturbe. saúde: tendência para 
problemas de estômago. cuide de si. Dinheiro: sema-
na propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu 
gestor de conta. Números da sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUáRIO: carta da semana: ás de copas, que 
significa Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: 
Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer 
lugar. Deixe-se ser amado. se está magoado com 

alguém ou se o feriram, procure retribuir com amor e com-
preensão. saúde: pratique uma atividade física que lhe dê 
bastante prazer. Dinheiro: A sua vida profissional tende a 
melhorar significativamente. Continue a demonstrar o seu 
dinamismo. Números da sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: carta da semana: 9 de copas, que 
significa Vitória. Amor: Período favorável à con-
quista. Encha-se de coragem e diga aquilo que 
sente. saúde: cuidado com o frio, pois o seu sis-

tema respiratório poderá estar muito frágil.
Dinheiro: seja ousado e não hesite em revelar as suas 
ideias criativas. poderá ser útil para o seu desenvolvi-
mento profissional.
Números da sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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horóscoPo maria Helena martins

coisas do arco da Velha PenSAmento dA SemAnA

RECEBE uM SMS DA AVÓ QuE 
MORREu EM 2011, “ESTOu A 
OlhAR POR TI.  AGuENTA”
Sheri emerson, uma britânica de South Shields, 

perdeu a avó, que quis ser enterrada com o tele-
móvel. esporadicamente, a neta enviava SMS, 
para se sentir reconfortada. até que um dia rece-
beu resposta, a partir do número de telemóvel da 
idosa. “estou a olhar por ti”, dizia a mensagem. 
Mas esta história perturbante não tinha, afinal, 
nada de sobrenatural.Uma britânica ficou extre-
mamente perturbada com um SMS que recebeu 
a partir do telemóvel da avó, três anos depois da 
morte desta. 
acontece que o aparelho foi enterrado, ao lado 

de alguns bens que a idosa quis que fossem con-
sigo para as profundezas, dentro do caixão, no 
cemitério de South Shields.Sheri emerson man-
tinha um ‘contacto’ com a idosa. Mesmo saben-
do que a avó não estava no mundo dos vivos, 
enviava frequentemente SMS à avó. Sentia-se 
reconfortada e mais próxima, com esta conversa 
de um sentido. 
“eu sei que ela não está viva, mas enviar-lhe 

estas mensagens eram um modo de me sentir 
próxima dela”, justifica Sheri, em declarações 

à BBC.até que um dia recebe uma resposta a 
partir do telemóvel da avó. “estou a olhar por 
ti e tudo vai ficar melhor. Aguenta”, leu.O texto 
deixou-a estarrecida, “perturbada”. 
“Passaram-me pela cabeça montes de coisas 

horríveis”, afirma Sheri Emerson à BBC, citada 
pelo diário de notícias.o capítulo seguinte desta 
história é o óbvio. Sheri emerson quis retribuir 
o contacto e pediu a um familiar que contactasse 
aquele número.Como é óbvio, não foi a avó a 
atender o telemóvel. 
Um estranho fê-lo e justificou-se.Recebeu os 

SMS da britânica e pensou que se tratavam de 
uma brincadeira. até que um dia decide res-
ponder com aquele texto que, curiosamente, se 
adapta a uma mensagem do além. 
o número da avô de Sheri emerson tinha sido 

atribuído a outra pessoa, ao abrigo das regras 
estabelecidas pela o2, a operadora em causa.e 
chegou a explicação: os números que ficam desa-
tivados são novamente atribuídos a novos clien-
tes.entretanto, a o2, contactada pela BBC, fez 
questão de enviar um pedido de desculpa pela 
dor que esta situação provocou em Sheri emer-
son, que por momentos achou que há vida além 
da morte e que a sua avó estaria a olhar por si.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

HOrIZONtAIs: 1. Evocar, Acre. 2. cevar, Aloés. 3. Olor, unir. 
4. Ao, peru, Dar. 5. mi, Oitavo. 6. cana, remo. 7. tensor, se. 
8. Ame, rumo, Na. 9. Jota, uval. 10. placa, uredo. 11. Oira, 
piorar. vErtIcAIs: 1. Ecoar, tampo. 2. velo, cem, li. 3. Ovo, 
manejar. 4. carpins, Oca. 5. Ar, Aorta. 6. uro, rua. 7. Anuir, ui. 
8. Ali, tesouro. 9. cordame, ver. 10. ré, Avo, Nada. 11. Estro, 
valor.

HORIZONTAIS: 1. vento quente que sopra do sueste, 
sobre o mediterrâneo. Auréola. 2. pessoa doida. que se 
faz ou se consegue sem custo. 3. baloiço. patrão. 4. 
mulher acusada de um crime. A si mesmo. chefe mou-
ro. 5. mamífero carnívoro da América, da família dos 
felídeos, com afinidades com o leão. Cerimónia públi-
ca e solene. 6. árvore leguminosa cesalpinácea. Antigo 
instrumento musical de cordas (pl.). 7. pátria. planta da 
família das algas. 8. terra argilosa, colorida por um óxi-
do de ferro com a qual se obtém um pigmento natural. 
contr. da prep. de com o art. def. o. Aquelas. 9. Nome 
próprio masculino. Enfadonho. 10. vazio. Aprazível. 11. 
Extraordinária. movimento convulsivo.

VERTICAIS: 1. Debaixo de. Dar cor a. 2. Encolerizar-se.
Espaço vazio no interior de um corpo. 3. camada inferior 
da sociedade. Não poder mais. 4. base aérea portugue-
sa. letra grega correspondente a p. contr. da prep. em 
com o art. def. a. 5. livro onde se registam os censos. A 
mim. 6. Dez dezenas. Jornada. 7. crença religiosa. co-
mer ao almoço. 8. letra do alfabeto arábico. satélite de 
Júpiter. Deseje. 9. Dispor em camadas. Ave palmípede, 
espécie de pato. 10. reduz as próprias despesas. Dese-
jo de dormir. 11. Aromático. grande porção.

o único homem que nunca comete erros é 
aquele que nunca faz coisa alguma. não tenha 
medo de errar, pois você aprenderá a não 
cometer duas vezes o mesmo erro.

Theodore Roosevelt
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ricardo araújo pereira

auguSto MaCHado

declaração

mais se declara que, durante a adolescência, o de-
clarante tinha um amigo chamado vítor cuja mãe, na 
altura contando 52 anos, era bem boa.
para os devidos efeitos, declara-se que ricardo 

Artur de Araújo pereira, nascido em lisboa a 28 de 
Abril de 1974, já é, e tenciona continuar a ser, aquilo a 
que se chama, na língua inglesa, um “dirty old man”, 
expressão que, vertida para o nosso idioma, desig-
na um homem de meia-idade ou de idade avançada 
que manifesta forte inclinação para a lascívia. tendo 
em conta a sua firme vontade de continuar a abraçar 
uma vida de devassidão na velhice, o declarante vem, 
por este meio, requerer a compreensão do supremo 
tribunal Administrativo para que lhe seja concedida 
imunidade relativamente a decisões como a que vem 
expressa no recente acórdão em que aquele tribu-
nal reduziu substancialmente a indemnização devi-
da a uma mulher de 50 anos por, naquela idade, a 
actividade sexual não ter “a importância que assume 
em idades mais jovens”. conforme expresso acima, 
o declarante pretende ser um dirty old man, projecto 
que é impossível de concretizar antes de o declarante 
ser, digamos, old. por esse motivo, a actividade se-
xual do declarante é mais importante precisamente a 
partir dos 50. O declarante recorda que não pertence 
àquele número de cidadãos cuja sexualidade serve 
apenas o propósito da procriação e por isso é eviden-
temente dispensável a partir dos 50 anos, cidadãos 
esses que o supremo tribunal Administrativo, ao que 
tudo indica, conhece pelo nome de “mulheres”.
mais se declara que, durante a adolescência, o de-

clarante tinha um amigo chamado vítor cuja mãe, na 
altura contando 52 anos, era bem boa. Na companhia 
da referida anciã passou o declarante tardes mui-
to agradáveis sempre que o pai do supracitado ví-
tor se encontrava ausente por motivos profissionais. 
No âmbito deste mesmo requerimento, e tomando 
em consideração os factos atrás descritos, o decla-
rante deseja sensibilizar o tribunal para a existência 
de senhoras maiores de 50 suficientemente lúbricas 
para merecerem que os meritíssimos juízes tenham 
a generosidade de lhes conceder mais algum tempo 
de vida sexual. por exemplo, uma prorrogação por 5 
anos, renovável por igual período findo esse prazo. 
O declarante disponibiliza-se para, em nome do tri-

bunal, avaliar, caso a caso, o grau de concupiscência 
de cidadãs de todas as idades, e exarar em relatório 
oficial as suas conclusões.

HéLio bernardo Lopes

o dinheiro é Para Gastar. beM ou Mal

Nunca duvidei, por um só breve instante, 
da completa inutilidade do inquérito par-

lamentar ao caso GES/BES. E bastaram-me 
bocados da tarde de ontem, pelas televisões ou 
pela comunicação social online, para perceber 
que o resultado final dos trabalhos que ora co-
meçaram se saldará em nada. Como (quase) 
sempre teve lugar com iniciativas deste tipo.
este primeiro dia mostrou um dado muito inte-

ressante: Carlos Costa não pôde ir mais longe e 
mais cedo por limitações derivadas da legislação 
aplicável. e é bem possível que assim seja. ao 
menos no cenário que estava ali em causa. de 
molde que surge a pergunta: o que irá agora fa-
zer a assembleia da república, de molde a evitar 
que novas situações similares se deparem com 
idênticas limitações? Pois, a minha opinião é que 
nada irá ser feito.
acontece que o governador do Banco de Por-

tugal, Carlos Costa, referiu o exemplo do seu 
congénere britânico, a quem assiste o poder dis-
cricionário de fazer sair da administração de um 
qualquer banco que opere no reino unido uma 
personalidade que dê mostras de um qualquer 
grau de falta de qualidade. Só que este modelo 
não pode ser aplicado entre nós, a não ser com o 
grave risco de colocar nas mãos de uma só pes-
soa o peso de pôr na rua, em nome da falta qua-
lidade profissional ou ética, quem politicamente 
não convenha, ou não convenha a adversários 
da vida financeira. Como muito bem disse João 
Cravinho a Mário Crespo, em Portugal há por-
tugueses, ao passo que na inglaterra há ingleses.
Como todos sabemos bem, Portugal é um país 

pequeno, com a maior parte da sua população 

a viver em cidades, sobretudo, na faixa litoral. 
a generalidade destes nossos concidadãos tem 
família nas suas terras de origem. em mui boa 
medida, quase toda a gente se conhece, sendo 
que cada um, com enorme facilidade, pode con-
seguir, em curto espaço de tempo, a garantia de 
um contacto num qualquer lugar do País. É fá-
cil o contacto e também encontrar quem ajude a 
abrir portas.
a tudo isto, soma-se a pobreza geral, que con-

tinua a levar legiões de concidadãos nossos para 
a diáspora, e pelas sete partidas do mundo. É, 
aliás, uma realidade muitíssimo antiga e que, 
como se vê, continua a manter-se. o português é 
limitado a organizar, mas é muito habilidoso na 
sua adaptação aos modelos já postos a funcionar 
por outros. de molde que se foi desenvolvendo 
por aqui o método do desenrasca, sempre à luz 
de uma lamentável máxima, que era a de que o 
difícil não é viver, mas saber viver. um modo 
de estar na vida que, num tempo sem moral e 
com as fantásticas facilidades da democracia e 
do tudo escancarado, conduziu ao que se tem 
vindo a ver e se percebe que prosseguirá o seu 
caminho.
de tudo isto e olhando a história dos resultados 

das comissões parlamentares de inquérito, só por 
dever de ofício se pode imaginar que desta mais 
recente, sobre o caso geS/BeS, sobrevirá um 
qualquer resultado útil. tal como nos casos BCP, 
BPn e BPP, os portugueses conhecem já muitís-
simo bem o contorno do que está agora em cau-
sa. e sabem, pois, que a probabilidade de se vir a 
fazer justiça, política ou a outra, é infinitamente 
pequena. Se ainda hoje se continua à espera de 
saber se Miguel relvas vê reconhecido, ou não, 
o seu título académico, porque iremos esperar o 
que quer que seja de um caso com a dimensão 
geS/BeS?!

recordando uM Passado distante

localidade - uma aldeia nos confins do 
concelho de Arcos de Valdevez. Estáva-

mos nos anos 40 e 50, não havia electricidade 
nem telefone e as únicas vias de comunicação 
com o exterior eram através de um caminho 
em miserável estado e nele transitavam ape-
nas e só carros de bois, pessoas e animais e o 
tio Perricho tangendo o seu burrico carrega-
do com odres de vinho que ele vendia aos do-
nos das tabernas na vila dos Arcos para con-
seguir uns tostões para assim poder comprar 
algumas necessidades básicas; como sabão 
para a sua Maria lavar a roupa no ribeiro e 
o petróleo para a candeia. 
lembro-me, quando era rapaz, desses tempos 

miseráveis. o próprio lugarejo,  onde vivíamos, 
o qual os mais idosos diziam que antigamente 
se chamara “Vilar de lôbios”. na realidade, no 
meu tempo de rapaz, ainda cheguei a ver al-
guns, pois lobos sempre os houve nos arredores 
das aldeias. ainda me lembro das famosas bati-
das ao lobo quando estes atacavam os rebanhos 
de cabras e ovelhas. era assustador. Felizmen-
te, hoje, nessas aldeias remotas, já ninguém fala 
dos lobos – a espécie, naquela zona, deve estar 
extinta. naquele tempo e naqueles lugarejos 

mais remotos entalados nas serranias do  alto 
Minho onde o trabalhador do campo labutava 
nas suas leiras onde colhia o sustento - batatas, 
milho ou centeio para ajudar a matar a fome ao 
rancho de filhos. Era trabalhar desde o nascer do 
sol até ao sol posto. não havia relógios, nem di-
nheiro para os comprar. as pessoas orientavam-
-se pela posição do Sol. e quando não havia sol 
trabalhava-se enquanto fosse dia. nesse tempo,  
era típico ver alguns velhotes com o “cigarrito” 
no canto da boca; (nunca compreendi a força 
deste vício de fumar, quando lá em casa os filhos 
não tinham uma côdea de pão para comer) e, es-
sas mesmas crianças, descalças ou de tamancos, 
calças arregaçadas, enxada às costas, trepando as 
sinuosas varelas que as levava às dependuradas 
propriedades – uns balcões, umas leiras estreitas, 
onde carro de bois não era possível entrar, sendo 
necessário trabalhar essas tiras de terra somente 
com o braço humano. lembro-me, do tio Zé da 
Cancela ir soltar a água da presa para regar as 
batatas ou a horta, arrastando-se penosamente, 
coxeando e fincado ao seu cajado, (feito por ele), 
por caminhos pedregosos e esburacados. e ele, 
não era o único, muitos outros idosos como ele, 
que, desde criança, nunca tiveram tempo para 
brincar ou ir à escola, não gozaram a juventude e 
depois de velhinhos, eram empurrados para um 

canto qualquer da miserável e fria barraca onde 
toda a família vivia. Um fim triste e desuma-
no...
Recordo também, nos fins dos anos 40, numa 

aldeia também isolada, uma senhora idosa ter 
adoecido. uma viuva que sempre trabalhou nas 
leiras de sol a sol. um dia, um vizinho, o tio 
nelo da Poça, ao notar a ausência da vizinha na 
sua lida habitual, cuidando dos animais e das 
leiras, bateu à porta, respondeu-lhe o filho que 
o mandou entrar. o bom homem logo se aper-
cebeu que algo estava mal; encontrou a senhora 
na cama, moribunda. o tio nelo, como católi-
co, sugeriu ao filho da senhora que se chamas-
se o senhor abade para que a boa mãe fosse 
confessada e recebesse a extrema-unção antes 
de morrer. O filho indignado com a sugestão 
do vizinho protestou: “Oh!, tio Nelo, a minha 
querida Mãezinha precisa é de um médico”!... 
“talvez tenhas razão antónio, disse o vizinho 
e acrescentou, “só que, o Sr abade vem a ca-
valo na sua burrica e um médico para vir da 
vila aqui, a esta aldeia isolada no meio destes 
montes sem estrada nem meios de comunica-
ção, será impossível”... e a boa mãe, com ape-
nas 49 anos, acabou por falecer - sem se saber 
de quê... 
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 P J V E D
1-Chelsea 33 13 10 3 0
2-Manchester city 27 13 8 3 2
3-southampton 26 13 8 2 3
4-manchester u. 22 13 6 4 3
5-west Ham 21 13 6 3 4
6-Arsenal 20 13 5 5 3
7-tottenham 20 13 6 2 5
8-swansea city 19 13 5 4 4
9-Newcastle 19 13 5 4 4
10-Everton 17 13 4 5 4
11-liverpool 17 13 5 2 6
12-stoke city 15 13 4 3 6
13-sunderland 14 13 2 8 3
14-crystal palace 13 13 3 4 6
15-west bromwich 13 13 3 4 6
16-Aston villa 13 13 3 4 6
17-Hull city 11 13 2 5 6
18-qpr 11 13 3 2 8
19-burnley 11 13 2 5 6
20-leicester city 10 13 2 4 7

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - clASSificAção

 P J V E D
1-marseille 34 15 11 1 3
2-Paris SG 33 15 9 6 0
3-lyon 27 15 8 3 4
4-bordeaux 27 15 8 3 4
5-saint-étienne 26 15 7 5 3
6-rennes 25 15 7 4 4
7-Nantes 24 15 6 6 3
8-stade de reims 22 15 6 4 5
9-montpellier 21 15 6 3 6
10-monaco 20 15 5 5 5
11-Nice 18 15 5 3 7
12-metz 18 15 5 3 7
13-toulouse 17 15 5 2 8
14-lille 16 14 4 4 6
15-lorient 16 15 5 1 9
16-évian tg 16 14 5 1 8
17-caen 14 15 3 5 7
18-lens 14 15 4 2 9
19-bastia 14 15 3 5 7
20-guingamp 12 15 4 0 11

França
lIgue 1

 P J V E D
1-Juventus 34 13 11 1 1
2-Roma 31 13 10 1 2
3-Napoli 23 13 6 5 2
4-genoa 23 13 6 5 2
5-sampdoria 22 13 5 7 1
6-milan 21 13 5 6 2
7-lazio 20 13 6 2 5
8-fiorentina 19 13 5 4 4
9-udinese 18 13 5 3 5
10-sassuolo 18 13 4 6 3
11-Internazionale 17 13 4 5 4
12-palermo 17 13 4 5 4
13-Empoli 14 13 3 5 5
14-Hellas verona 14 13 3 5 5
15-torino 12 13 3 3 7
16-Atalanta 11 13 2 5 6
17-cagliari 11 13 2 5 6
18-chievo 10 13 2 4 7
19-cesena 8 13 1 5 7
20-parma 6 13 2 0 11

ItálIa
SerIe a

 P J V E D
1-B. München 33 13 10 3 0
2-VfL Wolfsburg 26 13 8 2 3
3-b. leverkusen 23 13 6 5 2
4-fc Augsburg 21 13 7 0 6
5-b. m’gladbach 20 13 5 5 3
6-schalke 04 20 13 6 2 5
7-tsg 1899 20 13 5 5 3
8-Hannover 96 19 13 6 1 6
9-E. frankfurt 18 13 5 3 5
10-fsv mainz  16 13 3 7 3
11-sc paderborn 16 13 4 4 5
12-fc Köln 15 13 4 3 6
13-Hertha bsc 14 13 4 2 7
14-werder bremen 13 13 3 4
15-sc freiburg 12 13 2 6 5
16-vfb stuttgart 12 13 3 3 7
17-Hamburger sv 12 13 3 3 7
18-b. Dortmund 11 13 3 2 8

alemanha
BundeSlIga

gruPo a J V e d gm gS P
1-atlétIco madrId 5 4 0 1 14 3 12
2-JuVentuS 5 3 0 2 7 4 9
3-olymPIacoS 5 2 0 3 6 11 6
4-malmö 5 1 0 4 2 11 3

ligA doS cAmPeõeS

Olympiacos 09/12  14:45 Malmö
Juventus 09/12  14:45 Atlético Madrid

Real Madrid 09/12  14:45 L. Razgrad
Liverpool 09/12  14:45 FC Basel

Monaco 09/12  14:45 Zenit
Benfica 09/12  14:45 B. Leverkusen

Galatasaray 09/12  14:45 Arsenal
B. Dortmund 09/12  14:45 Anderlecht

B. München 10/12  14:45 CSKA Moskva
Roma 10/12  14:45 Manchester City

Ajax 10/12  14:45 APOEL
Barcelona 10/12  14:45 Paris SG

Chelsea 10/12  14:45 Sporting
Maribor 10/12  14:45 Schalke 04

FC Porto 10/12  14:45 Shakhtar Donetsk
Athletic 10/12  14:45 BATE Borisov

gruPo B J V e d gm gS P
1-real madrId 5 5 0 0 12 2 15
2-Fc BaSel 5 2 0 3 6 7 6
3-lIVerPool 5 1 1 3 4 8 4
4-ludogoretS razgrad 5 1 1 3 5 10 4

gruPo c J V e d gm gS P
1-Bayer leVerkuSen 5 3 0 2 7 4 9
2-monaco 5 2 2 1 2 1 8
3-zenIt 5 2 1 2 4 4 7
4-BenFIca 5 1 1 3 2 6 4

gruPo d J V e d gm gS P
1-BoruSSIa dortmund 5 4 0 1 13 3 12
2-arSenal 5 3 1 1 11 7 10
3-anderlecht 5 1 2 2 7 9 5
4-galataSaray 5 0 1 4 3 15 1

gruPo e J V e d gm gS P
1-Bayern münchen 5 4 0 1 13 4 12
2-roma 5 1 2 2 8 12 5
3-cSka moSkVa 5 1 2 2 6 10 5
4-mancheSter cIty 5 1 2 2 7 8 5

gruPo F J V e d gm gS P
1-ParIS Sg 5 4 1 0 9 4 13
2-Barcelona 5 4 0 1 12 4 12
3-aJax 5 0 2 3 4 10 2
4-aPoel 5 0 1 4 1 8 1

gruPo g J V e d gm gS P
1-chelSea 5 3 2 0 14 2 11
2-SPortIng 5 2 1 2 11 9 7
3-Schalke 04 5 1 2 2 8 14 5
4-marIBor 5 0 3 2 4 12 3

gruPo h J V e d gm gS P
1-Fc Porto 5 4 1 0 15 3 13
2-Shakhtar donetSk 5 2 2 1 14 3 8
3-athletIc 5 1 1 3 3 6 4
4-Bate BorISoV 5 1 0 4 2 22 3

Atlético Madrid 4-0 Olympiacos
Malmö 0-2 Juventus

Ludogorets Razgrad 2-2 Liverpool
FC Basel 0-1 Real Madrid

Zenit 1-0 Benfica
Bayer Leverkusen 0-1 Monaco

Anderlecht 2-0 Galatasaray
Arsenal 2-0 Borussia Dortmund

CSKA Moskva 1-1 Roma
Manchester City 3-2 B. München

APOEL 0-4 Barcelona
Paris SG 3-1 Ajax

Sporting 3-1 Maribor
Schalke 04 0-5 Chelsea

BATE Borisov 0-3 FC Porto
Shakhtar Donetsk 0-1 Athletic

euroPA leAgue
GRuPO E: 
 PSV 1-0 Estoril Praia
 Estoril Praia 2-0 Panathinaikos
 Dynamo Moskva 1-0 Estoril Praia
 Estoril Praia 3-3 PSV
 Panathinaikos 11/12  18:00 Estoril Praia
GRuPO J: 
 Rio Ave 0-3 Dynamo Kyiv
 Aalborg BK 1-0 Rio Ave
 Steaua Bucuresti 2-1 Rio Ave
 Rio Ave 2-2 Steaua Bucuresti
 Dynamo Kyiv 2-0 Rio Ave
 Rio Ave 11/12  20:05 Aalborg BK

 P J V E D
1-Real madrid 33 13 11 0 2
2-Barcelona 31 13 10 1 2
3-Atlético madrid 29 13 9 2 2
4-sevilla 26 13 8 2 3
5valencia 24 13 7 3 3
6villarreal 21 13 6 3 4
7málaga 21 13 6 3 4
8celta de vigo 20 13 5 5 3
9Athletic 18 13 5 3 5
10rayo vallecano 17 13 5 2 6
11-Eibar 16 13 4 4 5
12-Espanyol 14 13 3 5 5
13-getafe 14 13 4 2 7
14-real sociedad 13 13 3 4 6
15-levante 12 13 3 3 7
16-granada 11 13 2 5 6
17-Almería 10 13 2 4 7
18-Elche 10 13 2 4 7
19-Deportivo 10 13 2 4 7
20-córdoba 7 13 0 7 6

eSPanha
lIga BBVa

bola de ouro: ronaldo,
Messi e neuer são os Finalistas
Cristiano ronaldo, lio-

nel Messi e Manuel 
Neuer. São estes os três fi-
nalistas à conquista da Bola 
de ouro de 2014, que será 

entregue a 12 de janeiro de 
2015.
No final de outubro foi re-

velada uma lista de 23 no-
meados, que tinha apenas 
um português, Cristiano 
ronaldo, que volta agora a 
integrar a lista de finalistas 
ao prémio que conquistou 

no último ano, pela segun-
da vez (a primeira foi em 
2008).
recorde-se que ronal-

do conquistou a liga dos 

Campeões, sagrando-se o 
melhor marcador da prova, 
e ergueu também a taça do 
rei e a Supertaça europeia.
ancelotti, löw e Simeone 

candidatos a treinador do 
ano
o português terá lionel 

Messi como rival, uma vez 

mais. Finalista do Mun-
dial2014, o argentino rece-
beu a Bola de ouro referen-
te a esta prova, disputada no 
Brasil.

Messi perdeu a final para 
a Alemanha, de Manuel 
Neuer, o outro finalista à 
Bola de Ouro. Para além 
do título mundial, o guar-
da-redes festejou ainda a 
«dobradinha» no seu país, 
ao serviço do Bayern de 
Munique.
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daVid luiz “JorGe Jesus
Foi o Que Mais Me ensinou”
David luiz, central do PSG, desmente um 

mau relacionamento com Mourinho no 
Chelsea e até o elogi, mas os maiores elogio, 
em termos de ensinamentos, vão para o trei-
nador do Benfica. 
numa entrevista ao Jornal de Brasília, david 

Luiz, ex-jogador do Benfica, responde a diver-
sas questões da atualidade e a propósito da sua 
saída do Chelsea, treinado por José Mourinho, 
nega qualquer mau relacionamento com aquele 
último, fazendo questão de esclarecer: “Vocês 
da imprensa falam dos nossos problemas, mas 
sempre tive uma relação ótima com o Mouri-
nho. Com ele no Chelsea tanto como joguei a 
defesa-central como a médio e aprendi sempre 
bastante. tanto o Mourinho como o Blanc são 
maravilhosos. 
nós, jogadores, temos sempre algo a apreender 

com os treinadores”. Mas quando questionado 
sobre qual o treinador mais especial na sua car-
reira, David Luiz não hesitou: “O Jorge Jesus, 
do Benfica, foi o treinador que mais me ensinou, 

que mais colaborou para a minha aprendizagem 
no futebol”.

sPortinG ‘iGnora’ doyen e 
aPresenta Milhões de lucro
leões contabilizam os 20 milhões de euros 

ganhos com a transferência de rojo para o 
Manchester united. as contas apresentadas pelo 
Sporting não levam em conta o diferendo com 
o doyen group, resultante da transferência de 
Marcos rojo, isto porque, como consta do rela-
tório ontem apresentado, os leões entendem que, 
rescindido o acordo, não têm de cumprir o que 
estava estabelecido relativamente à transferência 
de Marcos rojo. o Sporting contabiliza assim os 
20 milhões de euros pagos pelo Manchester uni-
ted, mas o fundo de investimento reclama 75% 
do valor da transferência, que avalia em 25 mi-

lhões de euros, fruto dos encargos do united com 
o empréstimo de nani. assim, o Sporting ainda 

poderá ter de entregar 18,75 milhões à doyen, 
caso o tribunal arbitral assim o determine.

‘áGuias’ VoltaM ao PriMeiro
luGar coM Vitória sobre a ‘briosa’
Os ‘encarnados’ voltam ao topo da tabela 

classificativa após a vitória por dois go-
los no estádio Municipal de Coimbra. Aos 8 
minutos Gaitán abriu o marcardor e aos 45 
minutos o capitão luisão marcou o segundo. 
Com a vitória sobre a ‘Briosa’ os encarnados 

chegam aos 600 golos marcados no ‘reinado’ de 
Jorge Jesus. Há 41 anos que os ‘encarnados’ não 
perdem no estádio Municipal de Coimbra e a 
tradição permanece. O Benfica entrou mais forte 
e logo aos 8 minutos gaitán marcou o primeiro 
golo. a académica ainda tentou reagir, mas foi 
o segundo golo dos encarnados em cima do in-
tervalo que marcou a vitória do Benfica, apesar 
de ter sido um duplo erro, do guarda-redes da 

Briosa e depois da equipa de arbitragem não ter 
assinalado o fora de jogo. Com o regresso à li-
derança, destaca-se gaitán em campo, num jogo 
dominado por completo pelos águias. ainda du-
rante a partida, ocorreu um incidente que levou 
à paragem por cinco minutos devido a distúrbios 
nas bancadas. Após o desaire europeu, o Benfi-
ca teve mais oportunidades de golos e garantiu o 
seu lugar no topo da tabela do campeonato, assi-
nalando o dia com a chegada dos 600 golos sob 
a ‘alçada’ de Jorge Jesus. O Benfica passa agora 
a somar 28 pontos, mais dois do que o Vitória 
de guimarães, e mais seis do que o FC Porto. a 
académica caiu para o 16º e antepenúltimo lu-
gar, com oito pontos.

RúSSiA: HuLK AcuSA
áRbITRO DE OFENSA RACISTA
Hulk, avançado ex-portista, queixa-se de ter sido ví-

tima de racismo no jogo passado sábado, para a liga 
russa, entre mordovia saransk e Zenit.
 O antigo jogador do fc porto acusa o árbitro do 

encontro, Alexei matyunin, de lhe ter dito, em inglês, 
que não gostava dele nem de negros.
Em declarações à reuters, Hulk comentou a situa-

ção como sendo «muito desagradável»: «fui falar 
com o árbitro do jogo numa boa, com educação, e to-
quei nele normalmente para falar com ele, e ele virou 
e disse, com arrogância, para eu não encostar nele. 
Pedi calma, mas ele começou a ficar nervoso, e eu, 
na quentura do jogo, falei: «você é racista?». O árbi-

tro, segundo o jogador, respondeu: «sou, não gosto 
de si e não gosto de negros», disse o brasileiro.
De acordo com Hulk, o incidente aconteceu no co-

meço do segundo tempo: «Houve uma situação em 
que um jogador do time adversário estava caído, o 
árbitro mandou a maca entrar em campo, e depois 
que a maca chegou para colocar o jogador em cima, 
o jogador disse que não precisava mais da maca. 
Ele mandou a maca sair e o jogador levantou. Eu 
fui falar normalmente com o árbitro, e ele até então 
estava normal, mas de repente ele passou a mudar 
comigo, ficou arrogante».

PORTUGAL CAmPEãO DO 
MunDo De KARATe TRADicionAL
portugal sagrou-se campeão do mundo de karate 

tradicional em equipas, tendo vencido todos os com-
bates disputados, numa competição que se realizou 

na cidade do cairo, no Egito. rui morais, pedro silva 
e Joaquim mendes bateram as equipas de Argélia, 
Argentina, chipre, Egipto e sudão. Na competição 
individual, pedro silva sagrou-se vice-campeão ten-
do perdido apenas com o representante da pales-
tina. Na prova de kata júnior, o karateca Joaquim 
mendes conquistou a medalha de prata, após levar 
de vencidos 12 karatecas.

onze do ano: ronaldo entre os 15 aVançados selecionados

Cristiano ronaldo faz parte da lista de 15 avan-
çados candidatos a entrar no onze do ano, 

uma iniciativa da FiFa que, com a colaboração 
da FiFPro (sindicato de jogadores), selecionou 
55 jogadores - cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 
médios e 15 avançados. o Bayern Munique é o 
clube mais representado, com quatro jogadores, 
seguindo-se real Madrid e Barcelona, com três. 
Candidatos: Sergio agüero (argentina, Man-
chester City); gareth Bale (País de gales, real 
Madrid); Karim Benzema (França, real Madrid); 

diego Costa (espanha, Chelsea); Cristiano ro-
naldo (Portugal, real Madrid); Zlatan ibrahimo-
vic (Suécia, Paris Saint-germain); robert lewan-
dowski (Polónia, Bayern Munique); lionel Messi 
(argentina, Barcelona); thomas Müller (alema-
nha, Bayern Munique); neymar (Brasil, Barce-
lona); Marco reus (alemanha, Borussia dort-
mund); Franck ribéry (França, Bayern Munique); 
arjen robben (Holanda, Bayern Munique); Way-
ne rooney (inglaterra, Manchester united); luis 
Suárez (uruguai, Barcelona).

THieRRy HenRy DeixA new yoRK ReD BuLLS 
E DIZ QUE VAI REFLETIR NA CARREIRA
O francês acrescentou depois que vai tomar algu-

mas semanas para refletir sobre a carreira, antes de 
tomar o próximo passo. De qualquer das formas, não 
houve uma única palavra sobre o fim da carreira.
«Aproveito esta oportunidade para anunciar que, 

infelizmente, sábado foi o meu último jogo para o 
New York red bulls», começou por escrever na rede 
social. «A decisão sempre foi de sair após o final do 
meu contrato e, apesar de saber que isso nunca iria 
mudar, não quis falar e permitir que isso distraísse a 
progressão da equipa.» Depois de fazer vários agra-
decimentos, Henry termina a dizer que vai de férias.
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eStAdoS unidoS (mlS)

1-Freamunde 32 16 10 2 4 20 8
2-uD Oliveirense 32 16 9 5 2 22 15
3-Tondela 28 17 7 7 3 25 21
4-Benfica B 27 16 7 6 3 30 19
5-V. Guimarães B 27 17 8 3 6 33 24
6-U. Madeira 26 16 7 5 4 24 16
7-Chaves 25 16 6 7 3 19 17
8-Portimonense 24 16 6 6 4 20 17
9-FC Porto B 24 16 7 3 6 24 16
10-Beira-Mar 24 16 7 3 6 22 21
11-Sp. Covilhã 23 16 6 5 5 21 18
12-Farense 21 17 5 6 6 13 16
13-Leixões 21 16 6 3 7 18 22
14-Feirense 20 16 5 5 6 23 23
15-Sporting B 20 16 5 5 6 15 17
16-Desp. Aves 20 16 5 5 6 14 20
17-Olhanense 19 16 5 4 7 22 28
18-Ac. Viseu 18 17 4 6 7 20 24
19-SC Braga B 17 16 4 5 7 21 23
20-Santa Clara 17 17 3 8 6 14 21
21-Atlético CP 17 16 4 5 7 26 24
22-Oriental 16 16 3 7 6 15 19
23-Trofense 15 17 4 3 10 16 31
24-Marítimo B 14 16 4 2 10 15 32

  P J V E D GM GS

1-Benfica 28 11 9 1 1 25 7
2-V. Guimarães 26 11 8 2 1 22 9
3-FC Porto 25 11 7 4 0 24 5
4-SC Braga 21 11 6 3 2 21 8
5-Belenenses 21 11 6 3 2 15 11
6-Sporting 20 11 5 5 1 21 10
7-P. Ferreira 19 11 5 4 2 16 11
8-Rio Ave 17 11 5 2 4 19 15
9-Marítimo 15 11 5 0 6 19 15
10-Moreirense 13 11 3 4 4 8 11
11-Estoril Praia 11 11 2 5 4 16 21
12-V. Setúbal 11 11 3 2 6 8 19
13-Boavista 10 11 3 1 7 7 22
14-Nacional 9 11 2 3 6 7 13
15-Arouca 9 11 2 3 6 6 18
16-Académica 8 11 1 5 5 7 14
17-Gil Vicente 4 11 0 4 7 7 21
18-Penafiel 4 11 1 1 9 7 25

  P J V E D GM GS

v. guimarães 2-1 moreirense
belenenses 0-0 Arouca
Penafiel 1-6 SC Braga
sporting 3-0 v. setúbal
gil vicente 0-0 Nacional
marítimo 4-0 boavista

Académica 0-2 Benfica
fc porto 5-0 rio Ave

p. ferreira 1-1 Estoril praia

reSultAdoS
boavista - sporting  05/12  15:30
rio Ave - gil vicente 06/12  11:00
Benfica - Belenenses 06/12  12:00
Estoril praia - v. setúbal 06/12  13:00
Académica - fc porto 06/12  15:15
Arouca - Penafiel  07/12  11:00
moreirense - p. ferreira 07/12  11:00
sc braga - v. guimarães 07/12  15:15
Nacional - marítimo  08/12  15:00

12ª jornAdA - horAS de montreAl

Belenenses vs Freamunde 2014-12-17 15:00
Vizela vs Sporting 2014-12-17 15:00
Rio Ave vs Chaves 2014-12-17 15:00
Benfica vs SC Braga  2014-12-17 15:00
Marítimo vs Oriental 2014-12-17 15:00
P. Ferreira vs Famalicão 2014-12-17 15:00
Nacional vs Santa Maria 2014-12-17 15:00
Gil Vicente vs Penafiel 2014-12-17 15:00

oitavos-de-Final
2014/2015

Final (East)

Taça da Liga | segunda fase
 1ª Mão     2ª Mão
Atlético CP (1-3) Gil Vicente 0-2 1-1
u. Madeira (6-4) P. Ferreira 4-2 2-2
Tondela (1-2) Arouca 1-1 0-1
Oriental (0-5) Boavista 0-0 0-5
Ac. Viseu (3-3) Belenenses 3-1               0-2 (1-4) g.p.
Sp. Covilhã (3-2) Penafiel 3-1 0-1
Trofense (3-3) Moreirense 1-2 2-1 (4-5) g.p.
Chaves (1-1) Rio Ave 1-1 0-0 (2-4) g.p.

 1ª Mão 2ª Mão
NY Red Bulls (3-4) NE Revolution   1-2 2-2

Final (West) 1ª Mão 2ª Mão
LA Galaxy (2-2) Seattle Sounders   1-0 1-2

Milan encaixa 100 Milhões
o clube de Milão reno-

vou o acordo com a Fly 
emirates que lhe vão ga-
rantir 20 milhões de euros 

por ano nos próximos cinco 
anos. o Milan e a Fly emi-
rates vão continuar ligados 

nos próximos cinco anos e, 
de acordo com a imprensa 
italiana, isso vai render ao 
clube de Milão cem milhões 

de euros. Segundo la ga-
zzetta dello Sport, o acordo 
de patrocínio entre as par-

tes que acabava em 2015 
foi prolongado e por isso 
significa que os ‘rossoneri’ 
vão receber qualquer coisa 

como 20 milhões de euros 
por ano da parte da compa-
nhia aérea do dubai.

PsP JustiFica interVenção
no acadéMica-benFica

A direção nacional da 
Polícia de Segurança 

Pública (PSP) justificou 
a intervenção policial no 
jogo Académica-Benfica, 
no domingo, para contro-
lar os ânimos e repor a or-
dem no Estádio Cidade de 
Coimbra, após desacatos 
entre adeptos benfiquis-
tas. 
“Cerca do 80.º minuto de 

jogo, gerou-se uma desor-

dem na bancada entre adep-
tos afetos ao Sport lisboa 
e Benfica, motivando a ne-
cessidade de intervenção da 
PSP para controlar os âni-
mos, visivelmente exalta-
dos”, informou o comando 
nacional, em comunicado. 
a PSP explicou que a ação 
dos elementos do corpo de 
intervenção da unidade es-
pecial de Polícia (ueP) na 
bancada sul do estádio se 
deveu ao arremesso de pe-
tardos e cadeiras na direção 
da polícia. “durante esta 
intervenção, e face a uma 
previsível situação de es-

magamento das pessoas na-
quela bancada, a PSP cola-
borou na retirada de alguns 
adeptos para as bancadas 
adjacentes e pista de atle-
tismo do estádio, o que le-
vou à interrupção do jogo, 
por breves minutos”, lê-se 
na nota. o comando na-
cional informou ainda que 
foi detido um adepto benfi-
quista por “injúrias e resis-
tência a agente de autorida-

de” e que a PSP participou 
criminalmente dos inciden-
tes e se encontra a efetuar 
diligências para identificar 
os autores das deflagrações 
de petardos e tochas. o co-
municado adianta que, nos 
termos da legislação, “foi 
autorizada a entrada de ca-
checóis, camisolas, bonés 
e bandeiras individuais a 
todos os adeptos”. os desa-
catos na bancada sul do es-
tádio Cidade de Coimbra, 
durante o jogo da 11.ª jor-
nada da i liga de futebol, 
que os “encarnados” ven-
ceram por 2-0, provocaram 

um ferido ligeiro, que foi 
transportado ao Hospital da 
universidade de Coimbra, 
disse à agência lusa fonte 
dos bombeiros. os inciden-
tes, que motivaram inter-
venção policial na bancada 
onde estavam adeptos do 
Benfica, levaram o árbitro 
Jorge Ferreira, aos 80 mi-
nutos, a interromper a par-
tida durante cerca de cinco 
minutos. um porta-voz do 

Benfica criticou a atuação 
da polícia em Coimbra, la-
mentando que o corpo de 
intervenção tenha carrega-
do “indiscriminadamente” 
sobre os adeptos “encar-
nados” durante o jogo com 
a académica, da i liga de 
futebol. 
“A carga policial afetou 

crianças e mulheres, pelo 
que vamos aprofundar o 
que se passou”, disse Ri-
cardo lemos, assessor de 
imprensa, que prometeu 
mais esclarecimentos so-
bre a situação.

FINAL

LA Galaxy vs NE Revolution
Domingo 7 Dezembro 2014 - 15h00
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