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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.

tErÇA-fEIrA
30 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugaldireto
05:00 agora nósdireto
08:00 Jornal da tardedireto
09:12 vida animal em 
 portugal e no mundo
09:20 Escolhas do Consumidor
09:47 Há tardedireto
13:00 portugal em direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:01 Escolhas do Consumidor
16:24 O preço Certo
17:15 Os nossos dias
17:46 ria Formosa e o tabalho
 do rias para a 
 Conservação
18:04 telejornal madeira
18:36 telejornal açores
19:14 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américadireto
20:30 2014: tudo Foi notícia
 (revista do ano)
21:15 água de mar
21:46 podium
 bodyboard: tó Cardoso
22:40 O nosso Fado Hoje é 
 do mundo - miguel rebelo
00:14 geração Cientista
00:27 telejornal açores
00:59 telejornal madeira

QuArtA-fEIrA
31 DE DEZEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 adeus 2014
08:00 Jornal da tarde
09:20 Cozinha em Forma
 ... pudim de Caramelo 
 Light com Whey protein
09:45 adeus 2014
13:00 portugal em diretodireto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:50 O preço Certo
17:00 adeus 2014
19:30 programa a designar
20:00 telejornal américadireto
20:30 água de mar
21:00 programa a designar
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
1 DE jANEIrO                                     
01:30 programa a designar
03:00 bom dia portugal
04:00 missa de ano 
 novo 2015
05:15 programa a designar
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 Ciência 2.0 - magazines
10:00 Cozinha em Forma
 ... pudim de Caramelo 
 Light com Whey protein
10:30 programa a designar
15:00 telejornaldireto
16:00 mensagem de ano novo
 do presidente da república
16:15 grande revista 
 à portuguesa
19:15 programa a designar
20:30 água de mar
21:35 Família do Fado
23:50 programa a designar
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sEXtA-fEIrA
2 DE jANEIrO                                     
01:30 bom dia portugal
08:00 Jornal da tarde
09:15 photo madeira
09:45 Há tardedireto
13:00 portugal em direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:05 um dia, Cinco Estórias
16:45 O preço Certo
17:40 Os nossos dias
18:10 Fatura da sorte
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américadireto
20:30 um dia, Cinco Estórias
21:05 água de mar
21:35 Carlos do Carmo

 Fado é amor
23:15 programa a designar
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sÁbADO
3 DE jANEIrO                                     
01:30 photo madeira
02:00 Cozinha em Forma
 ... pudim de Caramelo
 Light com Whey protein
02:35 Escolhas do Consumidor
03:00 bom dia portugal
05:30inesquecível
 Eduardo gageiro
 e rosa villa
07:25 sabOrEs das iLHas
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 programa a designar
10:00 História a História
 a máquina a vapor
10:30 programa a designar
12:00 atlântida (madeira)
13:30 repórter madeira
14:00 programa a designar
14:30 ainda bem Que vieste!
15:00 telejornaldireto
15:45 Linha da Frente
16:15 1ª Liga de Futebol
17:15 poplusa
17:50 portugueses pelo mundo
 nova Orleães
18:40 Correspondentes
19:00 24 Horasdireto
20:00 Chefs academy
21:35 Zona mista
23:15 pela sua saúde
23:50 um dia, Cinco Estórias
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

DOmINgO
4 DE jANEIrO                                     
01:30 Correspondentes
01:55 áfrica 7 dias - 2015
02:30 áfrica global 2015
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:10 podium
 bodyboard: tó Cardoso
07:00 nha terra nha Cretcheu
09:15 só visto!
10:00 aqui portugal
 vigo
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 História a História
 a CuF do barreiro
 um século de indústria
20:30 programa a designar
21:25 ainda bem Que vieste!
22:00 programa a designar
23:35 só visto!
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
5 DE jANEIrO                               
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Especial saúde
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:05 Especial saúde
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
6 DE jANEIrO                                     
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 telejornal

ADmINIstrAÇÃO                          
présIDENt Et éDItEur
prEsIDENtE E EDItOr
Eduino martins
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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

2º Gala dos artistas
a associação portuguesa do Canadá em conjunto com a marie Jo-
sée 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 
comunidade. Em primeiro lugar, quem quer juntar-se a esta festa 

para participar e cantar neste grandioso evento, podem nos contatar. Em se-
gundo 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.

ProgrAmAção
                       SemAnAl

Jantar em honra do espírito santo
a Comissão das festas de santa Cruz organiza uma festa em honra do Espírito 
santo no dia 21 de fevereiro de 2015 na grande sala da santa Cruz. a festa 
será animada pelos artistas, marc dennis, Fátima miguel, Jimmy Faria, Jomani 
e new touch Entertainment. O jantar será confecionado pelo restaurante Chez 
le portugais. Os bilhetes estão a venda  na secretária 514-844-1011 e José de 
sousa 514-962-8550.

Jantar dos namorados
O Grupo Folclórico Campinos do Ribatejo e o Sport Montreal e Benfica organizam 
na sede do Sport Montreal e Benfica sitado no 100 Bernard O. o Jantar dos Na-
morados no dia 14 de fevereiro às 19h. para mais informações: 514-619-2527.

Rádio
PoRtugalíssimo

ProdutorA
rosa Velosa

linhA AbertA 514.483.2362

contActo
Publicitário: 
514.366.2888

domingo das 15h às 18h 35 York, Westmount

1280 AM

Feliz Ano Novo

laços e abraços - Festa da poesia para ti
adelaide ramos vilela apresenta no 31 de JanEirO de 2015, pelas 16h30, no 
Clube portugal de montreal, no nº.  4397 st-Laurent, montreal, a sua mais recente 
obra poética, LaÇOs E abraÇOs. avisamos os leitores e amigos que esta obra 
é delas a mais interessante! nela enaltecemos o abraço, tão importante e tão olvi-
dado. Laços e abraços é poesia em língua portuguesa, e vai uma vez trazer fazer 
pulsar, aqui nesta comunidade lusa,  o nome de Luís vaz de Camões. reserve e 
informe-se aqui:  514 622-2702 e no Clube portugal: 514 844-1406. 
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MANuel de 
SequeirA rodrigueS

mont-royal
1042-a, mont-royal E.
514-303-9304
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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
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v
v
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Telefones inteligentes.
Preços inteligentes.
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

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

www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com

editoriAl

loucas Fontes de 
deseJos no Fim do ano

Faltam poucos minutos para a viragem 
do ano, e os pares já imaginam a dança 

na pista da festa, ou o champanhe que está 
mesmo a jeito. Com a contagem tudo decres-
ce, tudo se agiganta neste fim do ano de 2014, 
com a oportunidade de mudança.
As rolhas saltam com estrondo, a espuma trans-

borda mais do que o esperado, a euforia desco-
la do chão e os abraços multiplicam-se... Uma 
comunham unificada nas casas em familia, ou 
nos espaços públicos. A Paz, prosperidade e o 
bem-estar, permanece um marco da maior im-
portância na história da humanidade, desejo de 
ancestrais tradições, que hão-de sempre ser  pre-
servadas com afinco. 
Não quer isto dizer no entanto, que se conserve 

como que congelada no tempo, muito pelo con-
trário: A Paz, prosperidade e o bem-estar serve 
hoje de cenários a múltiplos eventos no mundo 

e vão fazer os seus fãs do século XXl, dançar 
também pela justiça social entre todos os Povos. 
Desejo a Todos um Bom Ano de 2015.
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oriGem e curiosidades sobre o ano novo
Você sabia que o ano-novo se 

consolidou na maioria dos paí-
ses há 500 anos? Desde os calendá-
rios babilônicos (2.800 a.C.) até o 
calendário gregoriano, o réveillon 
mudou muitas vezes de data. A pri-
meira comemoração, chamada de 
“Festival de ano-novo” ocorreu na 
Mesopotâmia por volta de 2.000 a. 
C. Na Babilônia, a festa começava 
na ocasião da lua nova indicando o 
equinócio da primavera, ou seja, um 
dos momentos em que o Sol se apro-
xima da linha do Equador onde os 
dias e noites tem a mesma duração. 
No calendário atual, isto ocorre em 
meados de março (mais precisamen-
te em 19 de março, data que os es-
piritualistas comemoram o ano-novo 
esotérico). Os assírios, persas, fení-
cios e egípcios comemoravam o ano-
-novo no mês de setembro (dia 23). 
Já os gregos, celebravam o início de 
um novo ciclo entre os dias 21 ou 22 
do mês de dezembro. Os romanos 
foram os primeiros a estabelecerem 
um dia no calendário para a come-
moração desta grande festa (753 a.C. 
- 476 d.C.) O ano começava em 1º 
de março, mas foi trocado em 153 a. 
C. para 1º de janeiro e mantido no 
calendário juliano, adotado em 46 
a. C. Em 1582 a Igreja consolidou a 
comemoração, quando adotou o ca-
lendário gregoriano. Alguns povos 
e países comemoram em datas dife-

rentes. Ainda hoje, na China, a festa 
da passagem do ano começa em fins 
de janeiro ou princípio de fevereiro. 
Durante os festejos, os chineses rea-
lizam desfiles e shows pirotécnicos. 
No Japão, o ano-novo é comemora-

do do dia 1º de janeiro ao dia 3 de 
janeiro. A comunidade judaica tem 
um calendário próprio e sua festa 

de ano-novo ou Rosh Hashaná, - “A 
festa das trombetas” -, dura dois dias 
do mês Tishrê, que ocorre em mea-
dos de setembro ao início de outubro 
do calendário gregoriano. Para os is-
lâmicos, o ano-novo é celebrado em 

meados de maio, marcando um novo 
início. A contagem corresponde ao 
aniversário da Hégira (em árabe, 
emigração), cujo Ano Zero corres-
ponde ao nosso ano de 622, pois nes-
ta ocasião, o profeta Maomé, deixou 
a cidade de Meca estabelecendo-se 
em Medina. Contagem decrescente 
os últimos minutos do dia 31 de De-
zembro seja: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1. Feliz 2015!!!!!! 
origeM do ANo NoVo

As comemorações de Ano Novo 
variam de cultura a cultura, mas uni-
versalmente a entrada do ano é fes-
tejada mesmo em diferentes datas. 
O nosso calendário é originário dos 
romanos com a contagem dos dias, 
meses e anos. Desde o começo do 
século XVI, o Ano Novo era festeja-
do em 25 de Março, data que marca-
va a chegada da primavera. As festas 
duravam uma semana e terminavam 
no dia 1º de Abril. O Papa Gregório 
XIII instituiu o 1º de Janeiro como 
o primeiro dia do ano, mas alguns 
franceses resistiram à mudança e 
quiseram manter a tradição. Só que 
as pessoas passaram a pregar parti-
das e ridicularizar os conservadores, 
enviando presentes estranhos e con-
vites para festas que não existiam. 
Assim, nasceu o Dia da Mentira, 
que é a falsa comemoração do Ano 
Novo. 
trAdiçõeS PortugueSAS:
As pessoas valorizam muito a festa 

de Ano Novo, porque sentem o dese-
jo de se renovar. Uma das nossas tra-
dições é sair às janelas de casas ba-
tendo panelas para festejar a chegada 
do novo ano. Nos dias 25 de Dezem-
bro e 1º de Janeiro, costumamos co-
mer uma mistura feita com as sobras 
das ceias, que são levadas ao forno. 
O ingrediente principal da chamada 
“Roupa Velha” é o bacalhau cozido, 
com ovos, cebola e batatas, regados 
a azeite.Para as superstições, comer 
12 passas durante as 12 badaladas na 
virada do ano traz muita sorte, assim 
como subir numa cadeira com uma 
nota (dinheiro) em uma das mãos. 
Em várias zonas do litoral, há pes-
soas que mesmo no frio do Inverno 
conseguem entrar na água e saudar o 
Ano Novo.

bom ano

desejo um bom ano, a todos os 
meus semelhantes, e a todas 

as criaturas que fazem parte des-
te universo. que tenham um ano 
novo, cheio de paz, amor, e pros-
peridade. 
E para que possamos mostrar ser 

dignos, do pouco ou do muito que 
possuímos devíamos partilhar com 
os mais de munidos, que seja mate-
rialmente ou espiritualmente
dando assim um pouco de nós pró-

prios, é como dar um certo equi-
líbrio a esta pobre sociedade em 
decadência, e sobre tudo, para que 
o mundo marginalizado, a miséria 
clandestina, e todos aqueles que se 
sentem excluídos, saibam e acredi-
tem, que sem eles o universo nun-
ca seria o mesmo. Porque todos os 

que brilham e os que não brilham, 
fazem parte deste mesmo puzzle 
terrestre em que vivemos. E todos 
sem excepção têm direito à vida, e a 
uma segunda oportunidade, porque 
somos todos criaturas de Deus. Sa-
bemos que na vida, ninguém pode 
dar aquilo que não tem, mas ás ve-
zes um pequeno sorriso que nada 
custa, pode ter por magia uma cha-
ma viva contagiosa que pode ilumi-
nar e alegrar o dia na vida de mui-
ta gente. Temos que saber perdoar 
àqueles que nos ofendem, porque 
desde que o mundo é mundo os fra-
cos condenam e os fortes perdoam. 
A grandeza do ser humano está pre-
cisamente na sua capacidade de se 
fazer pequeno para poder pôr-se no 
lugar dos outros e entender o que 
está por detrás das suas reacções e 
frustrações.

JoSÉ dA
CoNCeiçÃo
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Festa de natal do centro

No passado sábado 20 de de-
zembro de 2014 o centro de 

auxílio a família levou a efeito a 
sua festa de Natal tal como outras 
organizações da diáspora que ce-
lebram o nascimento do filho de 

deus.
 A sala bem decorada para o efeito 

teve a presença do pai Natal que dis-
tribui presentes a todos os Presentes 
esteve no nosso convívio o deputa-
do de Mercier Sr. Amir Kadhir.

Nesta festa temos que salientar 
o propósito da mesma que e o de 
tornar esta quadra mais calorosa e 
reconfortante para com as gentes 
necessitadas sem exceção de raças 
para isso tem felizmente tido uma 
administração que tem feito todo o 
possível que neste centro seja todos 
os dias Natal não esquecendo os be-
névolos que fazem um extraordiná-
rio trabalho de ajuda que e o lema 

do centro que tem a indispensável 
cooperação da Moisson Montreal 
que contribui para o banco alimen-
tar este funciona todas as quartas 
feiras.
A título de informação o Centro de 

Jorge MAtoS

Ajuda a Família é uma organização 
com o fim de ajudar pessoas em di-
ficuldades materiais e psicológicas 
e sem-fins-lucrativos. 
Caro leitor se tem algum tempo 

disponível e gosta de ajudar venha 

juntar-se com a equipa de benévo-
los, o centro está situado no 2000 St. 
Joseph E. com esquina da De Lori-
mier com o telefone 514-9820804. 
Bem-hajam.
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natal em santa cruz

Começando com inicio do convívio de natal 
do doente do qual já nos referimos numa 

das edições anteriores deste jornal.
Dando-se seguimento com a celebração do per-

dão,  com a igreja de santa cruz repleta de fieis, 
foram colocado a entrada deste templo guarda-
napos de papel  em que os fieis foram convida-

dos que cada   um leva-se consigo e seriam colo-
cados num cesto na altura do perdão tendo sido 
sugerido se alguma oferta quiserem dar  pois que 
seriam entregue  aos jovens que por sua vez se 
encarregariam de fazerem  a distribuição pelos  
os necessitados  da rua.
Continuando com esta missão de natal em que 

esta palavra no diz que é amor e em ajudar os 

MANuel NeVeS

mais necessitados  procedeu-se a distribuição 
dos cabazes de natal aos mais necessitados da 
nossa comunidade pela a conferência de S. Vi-
cente Paulo que  ao longo do ano vem angariando 
donativos com que   conseguiram doar  aproxi-
madamente oitenta e cinco  cabazes no valor de 

cento e oitenta dólares estando de parabéns  por 
este trabalho incansável em prol dos mais neces-
sitados. Chegamos aos momentos em que nós os 
cristãos iremos celebrar o natal o nascimento de 
o deus menino com a celebração da vigília pre-
sidida pelo Sr. padre José Maria Cardoso e con-
celebrada pelo Sr. padre António Araújo e com 
a participação do Coral Infantil de Santa Cruz 
o e em que teve a participação muito especial 
das crianças da catequese com a igreja plena de 
fieis participando as crianças com a encenação 
do nascimento de menino jesus. Nas celebrações 
do dia de natal missas do dia celebradas pelo Sr. 
padre José Maria Cardoso concelebrada pelo Sr. 
padre António e co-ajudada pelo Sr. diácono An-
tónio Ramos e grupos corais de santo cristo e de 
Santa Cruz.
A dado momento a transcrição da homilia pre-

nunciada pelo celebrante.
Belém é a casa do pão
O altar é o lugar do banquete.
A imagem do banquete das núpcias é um dos 

símbolos mais fortes para dizer da união feliz de 
deus com o seu povo. o convite para as bodas, 
para o banquete, é dirigido a todos e a cada um 
de nós.
Quando somos convidados para o banquete, faz 

parte do serviço, ter um guardanapo. não que-
remos que as manchas da comida desfigurem a 

nossa aparência. Deus que nos convida para o 
banquete, para a festa do nascimento do seu fi-
lho, oferece-nos um guardanapo sacramental” 
do perdão. quer que estejamos limpos. Limpos 
das nódoas à volta da boca pelas as palavras di-
tas e não ditas; limpo das nódoas no peito pelo 
os nossos corações empedernidos; limpos das 
nódoas nas mãos quando elas roubam, destroem, 
desunem ou agridem.
A árvore de natal foi construída com estes guar-

danapos símbolo das nossas fragilidades. O per-
dão é uma arte suprema. e é nestas fragilidades e 
por causa delas que deus se faz menino no meio 
de nós. Natal é a festa da memoria. da de deus 
e da nossa. Os postais enviados, os telefonemas 
feitos, as mensagens trocadas, quer dizer que os 
amigos não estão esquecidos e continuam a ocu-
par um lugar importante no coração de cada um 
de nós. Celebrar o natal é celebrar um deus que 
não se esquece das suas promessas e que nos diz 
que nós temos um lugar  importante no seu cora-
ção. Emanuel é deus connosco. Jesus é a palavra 
de deus para cada um de nós neste natal.
Nestas celebrações de ambas as missas foi ainda 

a apresentação de presépio ao vivo com a partici-
pação dos jovens da missão e por algumas crian-
ças, em que tocou profundamente nos corações 
como se vive o nascimento de o deus menino.
Foi também passado um pequeno vídeo, em 

que a dado momento foi prenunciado de que 
deus têm necessidade de comunicação pois que 
no passado ele comunicou através dos profe-
tas, e, que hoje mesmo há a necessidade desta 
mesma comunicação. Pois este amor, amizade, 
e conforto em que os jovens partiram ao encon-
tro dos mais desprotegidos distribuindo alguns 
donativos, e dos quais  ainda doaram 500$ para 
a “Maison du Père” pois é isto que é natal o nas-
cimento de cristo.
Ao terminar estas celebrações o responsável 

da missão em seu nome  e em nome  do Sr. 
padre Antonio agradeceu aos grupos corais, 
equipa de liturgia, jovens, e, a todas as pes-
soas que uma maneira ou outra  contribuíram 
para que estas cerimónias tivessem sido um 
sucesso e agradecendo todos os paroquianos 
pela a sua participação com um obrigado de-
sejando feliz e santo natal.

MiSSÃo SANtA CruZ
MoNtrÉAl - CANAdÁ

ÁrVore de NAtAl 
FeitA CoM guArdANAPoS 

de PAPel
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o consenso nunca cheGou. 
o que pedirá, aGora, o presidente?
os três últimos discursos de Ano Novo de 

Cavaco Silva foram marcados por suces-
sivos apelos ao consenso político, devido à si-
tuação do país. Agora, com a troika fora do 
país e com eleições legislativas à porta, o que 
se poderá esperar da penúltima mensagem do 
Presidente da república antes de deixar Be-
lém?

Quinta-feira marcará o início de um novo ano. 
Como é tradição, o Presidente da República fa-
lará aos portugueses, deixando uma mensagem a 
todos os protagonista da vida política, como que 
marcando o passo para 2015.
Esta segunda-feira, relembra o Económico, é 

tempo de fazer uma antevisão dos três anterio-
res discursos de Cavaco Silva e há uma coisa em 
comum entre todas: o apelo a um consenso alar-
gado que una os partidos em torno das questões 
centrais do Estado.  
Em 2012, na primeira mensagem recebida por 

Passos diretamente do Palácio de Belém e com 
a troika instalada no país há sete meses, Cava-
co lembrou os “grandes sacrifícios” pedidos aos 
portugueses e numa perspetiva de alertar para a 
dificuldade das metas o Presidente lembrou que 
o país “não pode deixar de cumprir os objetivos 
fixados”. Com este enquadramento, do palácio 

presidencial surgiu um pedido de “diálogo cons-
trutivo” entre o Governo e a oposição.
Um ano volvido, a 1 de janeiro, o Presidente 

pediu que se pusesse travão a uma “espiral reces-
siva”, defendeu face a tudo o que se passava no 
país que houvesse uma tentativa de encontrar um 
“equilíbrio mais harmonioso” entre a consolida-
ção e o crescimento, mas não esqueceu o seu pe-

dido anterior e ‘requereu’ “diálogo e consenso”.
Já este ano, com a troika ainda instalada de ma-

las e bagagens em Portugal, sem a perspetiva 
de se voaria para fora do país com um bilhete 
de primeira classe – saída limpa – ou em clas-
se económica – programa cautelar – de Belém 
lembrava-se o esforço feito até ao momento. 
Acreditava-se que seria uma “ilusão pensar que 
os problemas do país estão resolvidos”.
Balanço feito, com eleições legislativas à 

porta, depois de três anos em que se temeu 
a queda do executivo liderado por Pedro 
Passos Coelho, com um novo líder político a 
comandar a oposição e as sondagens a não 
permitirem antever uma maioria absoluta, 
Cavaco deve fazer novo apelo, sobretudo por-
que o Presidente é defensor de que, na atual 
conjuntura, apenas com acordos será possível 
Portugal sair da crise que (ainda) enfrenta. 

alívio Fiscal em 2015?
só com Faturas

2015 está a chegar e com ele as famílias es-
peram que se materialize o alívio fiscal que 

o governo tem argumentado. Para tal, como 
recorda a SiC Notícias, será necessário ir pe-
dindo faturas, para que se possam aproveitar 
as deduções.

Em 2015 começa o prometido alívio fiscal no 
IRS, isto depois do “enorme aumento de impos-
tos” que marcou os anos de governo durante o 
período de vigência do memorando da troika. No 
entanto, conta a SIC Notícias que, para maximi-
zar o alívio fiscal, será preciso pedir faturas ao 
longo de todo o ano.
Recorde-se que para além das alterações nas 

deduções de despesas em áreas-chave, como a 
saúde, educação e habitação, que são reforçadas, 
outros gastos familiares também vão poder ser 
abatidos.
As faturas, no entanto, não poderão ser esque-

cidos, já que parte das melhorias com as receitas 
fiscais se têm devido, como defende o Executi-
vo, às melhorias registadas no combate à fraude 
e à economia paralela.
Saliente-se no entanto que, como destaca o 

mesmo canal televisivo, este ano as faturas tam-
bém valem desconto. Embora menor, com 2015 
aí à porta, estes são mesmo os últimos dias para 
as confirmar e validar.

cunha e silva diz que “nada tem
a ver” com o ‘cuba livre’
A Vice-Presidêndia do governo regional 

acaba de emitir um comunicado em que 
se demarca de qualquer relação, directa ou in-
directa com o processo conhecido como ‘Cuba 
livre’. A posição do gabinete de João Cunha 
e Silva surge na sequência da manchete do 
diÁrio de hoje. A notícia dá conta de que o 
recurso apresentado para impedir o arquiva-
mento do processo pede novas testemunhas e 
junta os nomes de Alberto João Jardim e de 
Cunha e Silva.
É o seguinte o comunicado, na íntegra, da Vice-

-presidência do Governo Regional.  
“No seguimento da notícia publicada nas pági-

nas 1 e 10 do Diário de Notícias, edição de 29 
de Dezembro de 2014, vem o Gabinete da Vice-
-Presidência do Governo emitir o seguinte escla-
recimento:

1 – O Senhor Vice-Presidente do Governo nada 
tem a ver, direta ou indiretamente, com o pro-

cesso denominado “Cuba Livre”, cujo arquiva-
mento foi determinado pela Procuradoria Geral 
da República;

2 – Os organismos tutelados pelo Senhor Vice-
-Presidente do Governo não constam nem nunca 
constaram do processo da alegada ocultação de 
contas ou dívidas;

3 – Aliás, todas as entidades tuteladas pela Vi-
ce-Presidência foram sempre alvo de permanen-
tes auditorias por parte do Tribunal de Contas, 
cujos relatórios são do domínio público e sempre 
revelaram total transparência;

4 – Numa clara tentativa de prolongar este as-
sunto com propósitos exclusivamente políticos 
e persecutórios, lamenta-se que certos persona-
gens sintam necessidade de envolver neste caso 
outras pessoas que, como se verifica, não são ti-
das nem achadas neste processo;

5 – Por último, igualmente lamenta-se o des-
taque dado pelo DN a um “não assunto”, sendo 
apenas compreensível o seu enquadramento com 
a falta de melhores notícias ou com a afinidade 
pessoal do jornalista com os autores do recurso 
apresentado.”

FoGo-de-artiFício da passaGem 
do ano acompanhado por 
10 navios

o espetáculo pirotécnico que assinala a entra-
da em 2015 na Madeira terá 35 postos de 

fogo-de-artifício e, segundo a Administração dos 
Portos da região, será acompanhado por 10 na-
vios de cruzeiro ancorados na baía do Funchal.
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cArNEIrO: Carta dominante: valete de 
Espadas, que significa que deverá manter-se 
sempre alerta. amor: andará muito exigente em 
relação ao seu par. Liberte toda a criatividade 

que existe dentro de si e aprenda a contemplar o belo.
saúde: sentir-se-á cheio de energia.
dinheiro: aproveite bem as oportunidades.
números da semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

tOurO: Carta dominante: 4 de Copas, que 
significa Desgosto. Amor: Organize um jantar 
para reunir os seus amigos. procure gastar o 
seu tempo na realização de coisas úteis a si 

e aos outros.saúde: a rotina poderá levá-lo a estados 
depressivos. Combata-os com otimismo!
dinheiro: não se precipite nos gastos.
números da semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

gémEOs: Carta dominante: 2 de paus, que 
significa Perda de Oportunidades. Amor: A seta 
do Cupido espera por si. Que a beleza da aurora 
invada a sua vida! saúde: tendência para dores 

musculares. dinheiro: boa altura para comprar casa, 
desde que aproveite as oportunidades certas.
números da semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

cArANguEjO: Carta dominante: rainha de 
Ouros, que significa Ambição. Amor: Aproveite 
com muita sabedoria os conselhos da sua 
família. perdoe aos outros e a si próprio. saúde: 

Coma alimentos com mais vitaminas. dinheiro: não 
misture a amizade com os negócios, poderá vir a 
arrepender-se se o fizer.
números da semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

lEÃO: Carta dominante: 7 de Espadas, que 
significa Novos Planos.  Amor: Sentir-se-á liberto 
para expressar os seus sentimentos e amar 
livremente. Que o seu tempo seja gasto a amar!
saúde: Estará melhor do que habitualmente.

dinheiro: boa altura para pedir um aumento ao seu 
chefe. números da semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

vIrgEm: Carta dominante: 4 de Espadas, que 
significa Inquietação. Amor: Dê mais atenção 
à pessoa que tem a seu lado. não deixe que 
os assuntos domésticos interfiram na sua vida 
amorosa. saúde: Faça exames médicos.

dinheiro: pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
números da semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

bAlANÇA: Carta dominante: ás de Espadas, 
que significa Sucesso. Amor: Irá ter notícias 
de uma pessoa muito especial, com a qual 
não mantém contacto já há algum tempo. Que 
a alegria de viver esteja sempre na sua vida! 

saúde: momento calmo, sem preocupações.
dinheiro: sem problemas neste campo da sua vida.
números da semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

EscOrpIÃO: Carta dominante: ás de paus, 
que significa Energia. Amor: Demonstre o seu 
amor através de um jantar romântico. Que os 
seus mais belos sonhos se tornem realidade.

saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, 
seja prudente. dinheiro: momento favorável.
números da semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

sAgItÁrIO: Carta dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: A sua vida amorosa dará 
uma grande volta brevemente. Que a alegria de 
viver esteja sempre na sua vida! saúde: Consulte 

o seu médico. Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
números da semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

cAprIcórNIO: Carta dominante: rei de 
Paus, que significa Força. Amor: Não deixe que 
a pessoa que tem ao seu lado sinta a falta da 
sua atenção e carinho. a felicidade é de tal forma 
importante que deve esforçar-se para a alcançar. 

saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado. 
dinheiro: Os investimentos estão favorecidos. números 
da semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

AQuÁrIO: Carta dominante: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressentimento. Amor: Não 
se deixe iludir pelo aspeto físico, procure ver 
primeiro quem as pessoas são realmente por 
dentro. seja verdadeiro, a verdade é eterna e a 

mentira dura apenas algum tempo. saúde: poderá sofrer 
de alguma retenção de líquidos. dinheiro: não seja 
irresponsável e pense bem no seu futuro.
números da semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

pEIXEs: Carta dominante: 10 de paus, que 
significa Sucessos Temporários. Amor: O seu 
coração poderá ser invadido pela saudade, que 
o vai deixar melancólico. não se deixe manipular 
pelos seus próprios pensamentos! 

saúde: previna-se contra constipações.
dinheiro: nada o preocupará.
números da semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

horóscopo maria helena martins

a história de rosa
No primeiro dia de aula nosso professor 

se apresentou aos alunos, e nos desafiou 
a que nos apresentássemos a alguém que não 
conhecêssemos ainda. 
Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma 

mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás e vi 
uma pequena senhora, velhinha e enrugada, sor-
rindo radiante para mim. Um sorriso lindo que 
iluminava todo o seu ser. 
Ela disse: “Ei, bonitão. 
Meu nome é Rosa. 
Eu tenho oitenta e sete anos de idade. 
Posso te dar um abraço?” 
Eu ri, e respondi entusiasticamente: “É claro 

que pode!”, e ela me deu um gigantesco apertão. 
Não resisti e perguntei-lhe: “Por que você está 
na faculdade em tão tenra e inocente idade?”, e 
ela respondeu brincalhona: “Estou aqui para en-
contrar um marido rico, casar, ter um casal de 
filhos, e então me aposentar e viajar”. 
“Está brincando”, eu disse. 
Eu estava curioso em saber o que a havia mo-

tivado a entrar neste desafio com a sua idade, e 
ela disse: “Eu sempre sonhei em ter um estudo 
universitário, e agora estou tendo um!” 
Após a aula nós caminhamos para o prédio da 

união dos estudantes, e dividimos um milk shake 
de chocolate. Nos tornamos amigos instantanea-
mente. Todos os dias nos próximos três meses 
nós teríamos aula juntos e falaríamos sem parar. 
Eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela “má-
quina do tempo” compartilhar sua experiência e 

sabedoria comigo. No decurso de um ano, Rosa 
tornou-se um ícone no campus universitário, e 
fazia amigos facilmente, onde quer que fos-
se. Ela adorava vestir-se bem, e revelava-se na 
atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela 
estava curtindo a vida! No fim do semestre nós 
convidamos Rosa para falar no nosso banquete 
de futebol. 
Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. 
Ela foi apresentada e se aproximou do podium. 

Quando ela começou a ler a sua fala, já prepa-
rada, deixou cair três, das cinco folhas no chão. 
Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o 
microfone e disse simplesmente: “Desculpem-
-me, eu estou tão nervosa! 
Eu não conseguirei colocar meus papéis em or-

dem de novo, então deixem-me apenas falar para 
vocês sobre aquilo que eu sei”. 
Enquanto nós ríamos, ela limpou sua garganta 

e começou: “Nós não paramos de jogar porque 
ficamos velhos; nós nos tornamos velhos porque 
paramos de jogar. 
Existem somente quatro segredos para conti-

nuarmos jovens, felizes e conseguir o sucesso. 
Primeiro, você precisa rir e encontrar humor em 
cada dia. 
Segundo, você precisa ter um sonho. Quando 

você perde seus sonhos, você morre. Nós temos 
tantas pessoas caminhando por aí que estão mor-
tas e nem desconfiam! Terceiro, há uma enorme 
diferença entre envelhecer e crescer... Se você 
tem dezenove anos de idade e ficar deitado na 

cama por um ano inteiro, sem fazer nada de pro-
dutivo, você ficará com vinte anos. Se eu tenho 
oitenta e sete anos e ficar na cama por um ano e 
não fizer coisa alguma, eu ficarei com oitenta e 
oito anos. 
Qualquer um, mais cedo ou mais tarde ficará 

mais velho. Isso não exige talento nem habilida-
de, é uma conseqüência natural da vida. A idéia é 
crescer através das oportunidades. E por último, 
não tenha remorsos. 
Os velhos geralmente não se arrependem por 

aquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas 
que deixaram de fazer. As únicas pessoas que 
tem medo da morte são aquelas que tem remor-
sos”. 
Ela concluiu seu discurso cantando corajosa-

mente “A Rosa”. Ela desafiou a cada um de nós 
a estudar poesia e vivê-la em nossa vida diária. 
No fim do ano Rosa terminou o último ano da 
faculdade que começara há tantos anos. Uma se-
mana depois da formatura, Rosa morreu tranqüi-
lamente em seu sono. Mais de dois mil alunos 
da faculdade foram ao seu funeral, em tributo à 
maravilhosa mulher que ensinou, através de seu 
exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo 
aquilo que você pode provavelmente ser, se real-
mente desejar. 
lembre-se: envelhecer é inevitável, mas 

crescer é opcional.

salada de Festa

ingredientes
2 talos de salsão ralado; ½ xícara (chá) de uva-
-passa branca; ½ xícara (chá) de nozes picadas; 
2 maçãs verdes grandes com casca cortadas em 
cubos; Suco de 1 limão; 3 colheres (sopa) de 
azeite de oliva; 1 colher (café) de pimenta-do-
-reino preta moída; 1 colher (chá) de sal; 1 co-
lher (sopa) de salsa fresca picada; 15 pimentas 
(biquinho) inteiras; 1 xícara (chá) de requeijão; 
1 pacote de batata palha

Modo de preparo
Em uma saladeira, misture o salsão, a uva-passa, 
as nozes e as maçãs. Tempere com suco de li-
mão, azeite de oliva, pimenta moída, sal, salsa, 
pimenta (biquinho) e requeijão. Misture bem e 
leve à geladeira. Na hora de servir, coloque a ba-
tata palha e misture bem.
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reViStA de imPrenSA do Ano 2014
da do futebol português, morreu na 
madrugada de hoje, aos 71 anos.
 Eusébio da Silva Ferreira, o ‘Pan-

tera Negra’, nascido em Lourenço 
Marques (atual Maputo, em Mo-
çambique), a 25 de Janeiro de 1942, 
parte assim, a uns dias de completar 
72 anos. Fonte do Benfica adian-
tou que Eusébio morreu às 4h30 da 
madrugada de hoje, vítima de para-
gem cardiorrespiratória.A lenda do 

futebol português, considerado por 
muitos um dos melhores futebolis-
tas de todos os tempos, sempre teve 
várias complicações de saúde, prin-
cipalmente problemas cardíacos. 
Em junho de 2012 esteve internado 
no Hospital da Luz, na sequência 
de um acidente vascular cerebral 
(AVC) que sofreu na Polónia.

FeVereiro
Morreu Mário Coluna
Antiga glória do Benfica faleceu 

hoje em Moçambique aos 78 anos.  
 Mário Coluna não resistiu a uma 

paragem cardio-respiratória esta 
manhã, disse ao Expresso uma fon-
te do Benfica. Reanimado, o antigo 
internacional do Benfica e da sele-
ção nacional, viria a morrer em Mo-
çambique por volta das 19h (17h de 
Lisboa). A ex-glória dos encarnados 
estava internado no Instituto do Co-
ração, em Maputo, onde deu entra-
da no domingo com uma infeção 
pulmomar grave.

Cientista descobre origem das 
metástases
Um cientista catalão descobriu 

o mecanismo que leva as células 
cancerígenas a espalharem-se pelo 
corpo. O próximo passo é descobrir 
uma forma de o inativar e, assim, 
impedir que se criem metástases. 
 As células cancerígenas estabele-

cem-se no cérebro e formam novos 
tumores ao ajustar-se aos vasos ca-
pilares, sintetizando proteínas que 
bloqueiam as suas defesas naturais, 
revela um estudo publicado pela 
revista “Cell”.O trabalho realiza-
do pelo Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center e liderado pelo cien-
tista espanhol Joan Massagué, ex-
plica desta forma o funcionamento 
no cérebro da metástase, processo 
pelo qual algumas células cancerí-
genas escapam do tumor original 
e se instalam em outros tecidos e 

órgãos.A metástase é a causa mais 
comum das mortes por cancro e os 
tumores cerebrais que nascem atra-
vés deste processo são dez vezes 
mais comuns que os cancros primá-
rios.

NASA ‘desvenda’ 
mistério da astronomia
A Agência Espacial Norte-ameri-

cana (NASA) conseguiu criar um 

mapa da explosão de uma estrela, 
ou seja, uma supernova. Veja o ví-
deo divulgado pela entidade. Com 
a indispensável ajuda do telescópio 
NuSTAR (Nuclear Spectroscopic 
Telescope Array), a NASA (Agên-
cia Espacial Norte-americana) ex-
plica como é que as estrelas explo-
dem em supernovas, naquilo que 
até agora era um dos maiores misté-
rios da astronomia. “As estrelas são 
bolas de gás e, portanto, pensava-se 

que quando morrem e explodem, a 
explosão aconteceria de forma uni-
forme, expandindo-se com grande 
poder”, afirma uma investigadora 
do NuSTAR, acrescentando que se 
trata de uma explosão “distorcida” 
porque a estrela vai-se “diluindo” 
antes de explodir.

Popularidade de Hollande nos 
18%, a mais baixa de sempre
 A popularidade do Presidente fran-

cês, François Hollande, caiu cinco 
pontos em abril para os 18%, o nível 
mais baixo em dois anos, enquan-
to a do primeiro-ministro Manuel 
Valls chega aos 58%, segundo o ba-
rómetro mensal Ifop para o ‘Journal 
du dimanche’. Presidente mais im-
popular da V República, Hollande 

nunca tinha descido tão baixo. Os 
seus piores valores tinham sido de 
20%, registado em novembro de 
2013 e fevereiro de 2014. 

JANeiro
Morreu Ariel Sharon
O antigo primeiro-ministro israe-

lita, Ariel Sharon, morreu na ma-
drugada deste sábado aos 85 anos, 
avança o Jerusalem Post.

Em coma desde 2006 – altura em 
que sofreu um Acidente Vascular 
Cerebral - a saúde de Ariel Sharon 
degradou-se violentamente a partir 
do primeiro dia deste ano, com vá-
rios órgãos vitais a começarem a fa-
lhar. O respeitado líder israelita, que 
completaria os 86 anos no próximo 
mês, acabou mesmo por não resis-
tir e morreu durante a madrugada 
no hospital Sheba Medical Center 
em Tel Hashomer, Israel. De acordo 
com o Jerusalem Post, os dois filhos 
de Ariel Sharon estiveram com ele 
nos seus últimos momentos de vida.

Polícia britânica prepara pri-
meiras detenções no caso Maddie
A polícia britânica está a preparar 

as primeiras detenções do caso Ma-
ddie em Portugal. De acordo com o 
Daily Mirror, em causa estão “sus-
peitos-chave” do desaparecimento 
da menina, lê-se naquela publica-
ção.
A Scotland Yard fez chegar às au-

toridades portuguesas uma carta 
rogatória, através da qual revela as 
intenções de deter três “suspeitos-
-chave” do desaparecimento de Ma-
ddie. De acordo com o Daily Mirror, 
a polícia britânica não se alongou 
em pormenores mas, alegadamente, 
as detenções irão ocorrer em Portu-
gal.Estes homens estão indiciados 
como suspeitos devido ao elevado 
número de chamadas telefónicas 
trocadas entre si nas primeiras ho-
ras que se seguiram ao desapareci-
mento da menina inglesa.

eusébio, o ‘Pantera Negra’, 
morre aos 71 anos
Eusébio, a ‘Pantera Negra’, a len-

Continuação na página 12
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- 514 Pawn
- Action-Page inc.
- Açorbec inc.
- Agência de Viagem Algarve
- Agência de Viagem tagus
- Agence de Voyages lisbonne
- Albert Station Service
- Alfred dallaire | Memoria
- Alim-Pôt
- Alivin
- A quinta
- Associação Notre
  dame de Fátima de laval

- Associação Portuguesa
  do Canadá
- Associação Portuguesa
  de Ste-thérèse
- Associação Portuguesa
  do espirito Santo de Hochelaga
- Associação Saudades
  da terra quebequente
- Auto Marie-Anne
- Bee-Clean
- Bela Vista
- Bijouterie Zenith
- Braseiro

- Buanderie Progres Hygienique
- Café Central
- Casa dos Açores do québec
- Café Bistro Bola 
- Caixa Portuguesa desjardins 
- Cantinho
- Casa do Alentejo
- Centre d’intégration
  et de Culture lusophone
- Chez doval
- Chez Forcier
- Chez le Portugais
- Chouriçor
- Clinique 1037
- Clinique Avicienne
- Clinique dentaire luso
- Clinique d’optométrie
   luso - dr. Alain Côté
- Clube Portugal de Montreal
- Clube oriental
   Português de Montreal
- Clube Sport
  Montreal e Benfica
- Coco rico
- Comissão das
  Festas da Missão Santa Cruz
- Cordonnerie Marie 1980
- Coupe de Ville
- Couvreurs A. Moniz inc.
- Création Florales Monastesse
- dom Henrique

obrigAdo Pelo Vosso APoio...
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A Voz de PortugAl

O Jornal A Voz de Portugal agradece todos os nossos
patrocinadores que ajudaram durante o ano 2014. 

Esperamos continuar contando com 
sua participação no ano 2015.

- Épicerie Soares & Filhos
- estrela do oceano
- Ferma / unibel
- Festival Portugal
  international de Montréal
- garage Azores
- gdi Services
- Globex 2000 
- groupe Sutton:
  Augusto Fernandes
- High School of
  Montreal Adult Centre
- Jl Accessoires de Couture
- JoeM Comptables
- John F. Kennedy
  Business Centre
- igreja Baptista Nova Vida
- inter-Continental
  Mercantile inc.
- information
  Publicitaire Portugaise
- ital-Plus raisins À Jus
- le Mirage Hotel Blainville
- Magnus Poirier inc. 
- Ma Poule Mouillée
- Marché général Piazza
- Mercearia Sá e Filhos
- Med BBq
- Me. Armenia teixeira
- Me. eduardo dias
- Me. elizabeth da Silva
- Metro Mazda Montreal

obrigAdo Pelo Vosso APoio...
- Missão Santa Cruz
- Montreal Magazine
- Mosti Mondiale 2000
- Modes Corwick Inc. Dalia
- New Look
- Planchers liberal Miranda
- Padaria lajeunesse
- Padaria Nossa
  Senhora do rosario
- Padaria Notre Maison
- Padaria São Miguel 
- Padaria Seraphin
- Paradis du Poulet
- Peixaria São Miguel
- Pharmaprix
- Pharmacie
  louise dadashzadeh
- Piri-Piri
- Portes et Fenetres Pierre inc.
- Proprio direct
  edmundo Augusto
- Proxim
- Prillo
- rádio Portugallísimo
- ramcor
- recycles Médias
- remax Alliance inc.
  Carlos Agostinho
- remax du Cartier inc.
  Arlindo Velosa
- remax du Cartier inc.
  olivia Paiva

- remax du Cartier inc
  Sandra Cantinho
- renovation lisbonne
- repos Saint-François d’Assise
- restaurante Cantinho
- restaurante douro
- restaurante Casa Minhota
- restaurant le grill tasquaria
- restaurante Jano
- restaurante Solmar
- romados
- rPM
  réseau Placement Média
- rS Plomberie
- Salon edite
- Salon Nella
- Santander totta
- Silva Couvreurs inc.
- Silva langelier & Pereira inc.
- St-laurent Frappé
- Toitures Lopes Roofing Inc.
- transmission Cr
- universal - inter-Marche
- uniprix
- Varina Aluminium
- Vin-o dépot
- Vision Hypothèque 
- Vision de l’avenir
- Voyages Confort travel
- Worlee
- e, muitos outros.
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escalada de violência na ucrâ-
nia conheceu ontem expoente má-
ximo
Pelo menos 25 pessoas morreram 

esta terça-feira nos confrontos en-
tre manifestantes e autoridades em 
Kiev, capital da Ucrânia, revelou 
hoje o Ministério da Saúde, em co-
municado. O Presidente daquele 
país, Víktor Yanukóvich, classifi-
cou os incidentes como um “ultra-
passar dos limites” pela oposição, 
que apelou ao uso de armas para en-
frentar as forças da ordem. A comu-
nidade internacional já veio conde-
nar a onda de violência, que ontem 
conheceu o seu expoente máximo 
desde o início dos protestos. Além 
das pelo menos 25 vítimas mortais 
a lamentar, outras 241 pessoas fo-
ram hospitalizadas, incluindo 79 
polícias e cinco jornalistas, indica 
uma nota de imprensa divulgada 
pelo Ministério da Saúde daquele 
território.

MArço
Morreu d. José Policarpo
O antigo cardeal patriarca de Lis-

boa, D. José Policarpo, morreu hoje 
aos 78 anos, avança a rádio Renas-
cença. Problemas cardíacos estive-
ram na origem da morte de D. José 
Policarpo que não resistiu a um 

aneurisma na aorta. De acordo com 
a TVI 24, o ex-patriarca de Lisboa, 
de 78 anos, morreu ao final da tar-
de de hoje no hospital.  As exéquias 
irão decorrer na próxima sexta-feira 
às 16h00 na Sé de Lisboa, seguindo 
depois para São Vicente de Fora, o 
‘panteão’ dos patriarcas.

Avião da Malaysia Airlines des-
penhou-se no oceano Índico
O primeiro-ministro da Malásia, 

Najib Razak, acaba de anunciar, 
em conferência de imprensa, que o 
avião da Malaysia Airlines, desapa-
recido desde a madrugada de 8 de 
março, despenhou-se no Oceano Ín-
dico, acrescentando que as 239 pes-
soas (passageiros e tripulação) que 
seguiam a bordo morreram.
 O avião da Malaysia Airlines que 

desapareceu dos radares no dia 8 de 
março, pouco tempo depois de des-
colar do aeroporto de Kuala Lum-
pur, com 239 passageiros a bordo, 
em direção a Pequim, despenhou-
-se no Oceano Índico. governante 

reViStA de imPrenSA do Ano 2014
malaio confirmou também que os 
objetos suspeitos detetados na zona 
sul do Índico, a sudoeste de Perth 
(Austrália), durante as buscas per-
tencem ao Boeing 777 da Malaysia 
Airlines.

NASA prevê o fim
da atual civilização
O mundo tal como o conhecemos 

não vai durar mais que algumas 
décadas. Esta é a conclusão de um 
estudo patrocinado pela NASA que 
concluiu que a civilização industrial 
está a aproximar-se do fim devido 
à exploração não sustentável de re-
cursos energéticos e à desigualdade 
económica e social.

 O estudo financiado pela NASA e 
divulgado esta semana pelo jornal 
britânico The Guardian assegura 
que a atual civilização industrial 

está condenada a desaparecer nas 
próximas décadas. Isto porque exis-
te uma exploração não sustentável 
dos recursos energéticos, mas tam-
bém porque há uma grande desi-
gualdade na distribuição da riqueza.

ABril
Grândola com concerto de 130 

músicos para celebrar Abril
A vila de Grândola recebe, na quin-

ta-feira à noite, um concerto integra-
do nas comemorações oficiais dos 
40 anos da Revolução dos Cravos, 
que junta cerca de 130 músicos di-
rigidos pelo maestro Rui Massena. 
Em palco vão estar um coro de 60 
vozes e uma orquestra de 60 músi-
cos, militares e civis, bem como 10 
cantores solistas, todos com menos 
de 40 anos de idade, explicou hoje à 
agência Lusa Rui Massena. “Amor” 
dos Heróis do Mar, “Foi por ela” de 
Fausto, “Grândola, vila morena” de 
José Afonso, “FMI” de José Mário 
Branco, “Suite alentejana” de Luís 
de Freitas Branco, “Acordai” de Fer-

nando Lopes-Graça e “Staccato bri-
lhante” de Joly Braga Santos são ou-
tras das propostas deste espetáculo.

“Schumacher acorda do coma
De acordo com Sabine Kehm, 

porta-voz da família de Michael 
Schumacher, o ex-piloto alemão 
terá despertado do coma e conheceu 
mulher. A notícia foi divulgada pela 
televisão alemã.
 Segundo Sabine, os momentos de 

consciência são breves porque em 
seguida volta a dormir. “Este tipo 
de situação já era prevista. A recu-
peração será demorada e difícil”, 
observou a porta-voz. Schumacher 
se acidentou no dia 29 de dezembro 

ao bater a cabeça enquanto esquia-
va. O piloto sofreu um traumatismo 
craniano e chegou a ser submetido 
a duas cirurgias para o dreno de 
hematomas cerebrais e a redução 
de pressão intracraniana. No fim 
do mês de janeiro, um comunicado 
oficial confirmou que os médicos 
já estavam reduzindo os sedativos 
dele.

MAio
Centenas de mineiros
soterrados depois de explosão
Um acidente numa mina de carvão 

na província turca de Manisa, pro-
vocado por uma explosão seguida 
de incêndio, deixou soterrados cen-
tenas de trabalhadores. De acordo 
com as autoridades locais, citadas 
pela agência Reuters, há já a regis-
tar 20 mortos e, pelo menos, 30 fe-
ridos que foram resgatados.
 Segundo as autoridades locais, 

citadas pela agência Reuters, há 
já vítimas a registar, sendo que no 
interior da mina podem estar entre 
200 a 300 trabalhadores. O aciden-
te foi provocado por uma explosão 
devido a uma falha elétrica a que se 
seguiu um incêndio.

BeS obrigado a vender empre-
sas para garantir sobrevivência
As irregularidades nas contas da 

holding que controla o Grupo Es-
pírito Santo, está a obrigar o grupo 
a vender grande parte das suas em-
presas para conseguir sanar as suas 
contas e sobreviver. Segundo o Di-
nheiro Vivo, o Grupo não voltará, 
tão cedo, a ser o que era, depois da 
venda de empresas como os Hotéis 

Tivoli, a seguradora Tranquilidade 
ou a NetViagens. Depois de já ter 
alienado as participações financei-
ras na EDP e na Zon, vender a Ne-
tViagens, dispersar 49% da Espírito 
Santo Saúde, o grupo tem, ainda, à 
venda a Escom, os HóteisTivoli e 
já recebeu seis propostas pela se-

guradora Tranquilidade.E em todas 
estas alterações, refere o Dinhei-
ro Vivo, nem o BES investimento 
está imune. O banco está a negociar 
a entrada de investidores de Abu 
Dhabi que poderão ficar com 45% 
do capital, dividindo-se as restantes 
ações pelo BES (45%) e pela gestão 
(10%).

Passageiros do avião da Malásia 
terão morrido asfixiados
Os passageiros e tripulação do 

voo MH370 da Malaysia Airlines 
terão morrido asfixiados. A notí-
cia é avançada esta sexta-feira pela 
agência EFE que cita a Autoridade 
Australiana de Segurança no Trans-
porte.
“As autoridades basearam-se nos 

dados históricos de outros voos e 
nas poucas informações do MH370 
[e concluiu] que a tripulação poderá 
ter ficado inconsciente pela falta de 
oxigénio”, explicou a Autoridade 
Australiana de Segurança no Trans-
porte num comunicado citado pela 
agência EFE.Na mesma nota, pode 
ler-se que entre as causas prováveis 
para o acidente poderá ter estado 
“um transtorno durante o voo, um 
evento de hipoxia/tripulação in-
consciente e até problemas no mo-
tor”.Estas hipóteses são, contudo, 
apenas probabilidades que foram 
utilizadas para “ajudar” as autorida-
des a definirem uma “área de bus-
cas prioritária”.

Alemanha vence a Argentina e 
ganha a Copa do Mundo no Brasil
Pela quarta vez na história do fute-

bol, a Alemanha é campeã do mun-
do. Foi uma conquista sofrida, bem 
diferente da goleada que eles deram 
no Brasil, nas semifinais. Neste do-
mingo (13), a final teve que ir até a 
prorrogação.

interpol investiga corrupção de 
resultados no Mundial
A Interpol enviou investigadores 

para o Brasil para averiguar alega-
ções de resultados combinados no 
Mundial de futebol, de acordo com 
a CNN.
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514 577-6088
a.dib@laval.ca

Conselheiro municipal
de Saint-Martin

Mais do que qualquer outro 
momento do ano,o tempo 

das festas é o período para se 
encontrar em família.

Desejamo-vos umas festas 
felizes com os seus e um ano 

2015,maravilhoso.

Aline Dib

“Existem grupos de crime organizado envolvi-
dos em apostas ilegais e com as apostas ilegais 
há uma hipótese considerável de existir também 
influência nos resultados dos jogos ou no que se 
passa em campo, graças a subornos e outros gé-
neros de atos corruptos”, afirmou Ron Noble.A 
publicação acrescenta ainda que foram enviados 
agentes para outras áreas “chave” do globo para 
investigar jogos combinados e apostas ilegais 
dentro do campeonato.

JulHo
terroristas tentaram explodir 
torre eiffel e Museu do louvre
Paris foi alvo de uma tentativa de terrorismo. 

Segundo o Le Parisien, as autoridades francesas 
evitaram, no ano passado, que um grupo de ter-
roristas pertencente à al-Qaeda conseguisse fazer 
explodir a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, uma 
central de energia nuclear e todos os eventos que 
pudessem ocorrer na capital francesa
 Os presumíveis ataques foram descobertos 

depois de terem sido descodificadas mensa-

gens enviadas entre um talhante argelino e um 
dos membros dos altos escalões da al-Qaeda. 
Os conteúdos das mensagens diziam respeito a 
ataques na capital francesa e o argelino tornou-
-se suspeito depois de se ter deslocado à Tunísia 
onde se submeteu a um treino intenso de islamis-
mo.Além disso, os terroristas tinham em mente 
atacar “a população francesa mais modesta e po-
bre” e todos os eventos que se realizem em Paris.

Avião malaio despenha-se na ucrânia com 
295 pessoas a bordo
Um avião das linhas aéreas da Malásia despe-

nhou-se na Ucrânia, junto à fronteira com a Rús-
sia, avança a agência internacional Interfax. De 
acordo com o conselheiro do ministro do Interior 
ucraniano, todas as 295 pessoas a bordo morre-
ram. O aparelho terá sido abatido pelo exérci-
to russo.A agência noticiosa Interfax avança 
que o Boeing 777 da Malaysian Airlines voava 
de Amesterdão com destino a Kuala Lumpur e 
começou a perder altitude a cerca de 50 quiló-
metros do espaço aéreo russo, tendo sido depois 
encontrado a arder no solo da Ucrânia.
Zeinal Bava “jurou que não sabia” dos 897 mi-

lhões

Zeinal Bava “jurou que não sabia” do investi-
mento de 897 milhões de euros da Portugal Te-
lecom (PT) na RioForte. A informação é avan-
çada pela revista Veja que adianta ainda que a 
empresa portuguesa corre o risco de ver a sua 
participação cair quase para metade na CorpCo, 
empresa que surgirá da fusão com a brasileira Oi
 O presidente Executivo da PT Portugal SGPS 

SA e da Oi, Zeinal Bava foi convocado para uma 
conversa com os mais importantes acionistas da 
empresa brasileira, a La Fonte e a Andrade Gu-
tierrez, para explicar o investimento na RioFor-
te. A mesma publicação garante que a PT corre 
o risco de ver a sua participação cair quase para 
metade na CorpCo, empresa que surgirá da fusão 
com a Oi.

AgoSto
Emídio Rangel (1947 - 2014)
Fundador da TSF e ex-diretor geral da SIC mor-

reu, na manhã desta quarta-feira, vítima de um 
cancro na bexiga. O jornalista e ex-diretor-geral 
da SIC e da RTP Emídio Rangel morreu, esta 

quarta-feira aos 66 anos, vítima de doença pro-
longada no Hospital Egas Moniz, onde estava 
internado há 15 dias, disse à Lusa fonte próxima 
da família.

Robin Williams (1951 - 2014) 
Ator e comediante, Robin Williams morreu aos 

63 anos. (Atualizada às 19h55 de terça-feira, dia 
12). O ator norte-americano Robin Williams foi 
encontrado morto, esta segunda-feira, na sua 
casa na Califórnia.O corpo do ator foi encontra-

do pela assistente pessoal no interior de um dos 
quartos de sua casa, confirmou Keith Boyd, res-
ponsável da Polícia do Condado de Marin, du-
rante a primeira conferência de imprensa sobre 
o caso. Com a investigação ainda numa fase ini-
cial, a suspeita de que Williams se terá suicidado 
por enforcamento mantém-se.

James rodríguez recebeu 
Bota de Ouro do Mundial 2014
Troféu premeia o melhor marcador do Mun-

dial disputado no Brasil. O colombiano James 
Rodríguez, que trocou o Mónaco pelo Real Ma-
drid, recebeu esta sexta-feira de manhã a Bota de 
Ouro, troféu que premeia o melhor marcador do 
Mundial de futebol de 2014, disputado no Brasil.
Com seis golos, James superou o alemão Tho-
mas Müller, autor de cinco golos, e o brasileiro 
Neymar, o argentino Lionel Messi e o holandês 
Robin van Persie, que terminaram o campeonato 
do Mundo com quatro tentos cada.

decretado estado de emergência 
mundial devido ao Ébola
A Organização Mundial de Saúde (OMS) aca-

ba de decretar o estado de emergência mundial 
devido ao vírus Ébola. A decisão foi tomada esta 
sexta-feira pelo Comité de Emergência da OMS 
que reuniu para analisar este “evento extraordi-
nário”, concluindo que “representa um risco de 

saúde pública para outros Estados, com a ex-
pansão da doença a nível internacional”, o que 
“requer uma resposta coordenada no âmbito in-
ternacional”. A febre hemorrágica provocada por 
este vírus é uma doença infeciosa grave identifi-
cada pela primeira vez em 1976, na República 
Democrática do Congo (antigo Zaire) perto do 
rio Ébola, daí o nome.

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

Continuação na página 14
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FeLiz 
             ano novo

A doença transmite-se por contacto direto com 
o sangue, secreções de órgãos ou fluidos corpo-
rais de pessoas infetadas. A incubação da doença 
pode levar até 21 dias e a mortalidade varia entre 
25% e 90%, dependendo da estirpe.

Papa é alvo a abater pelo estado islâmico
O Papa Francisco está, segundo o jornal Il Tem-

po, em perigo, uma vez que o Estado Islâmico 
considera que o sumo pontífice é um alvo a aba-
ter. A publicação refere que Itália, como país 
desembarque contínuo de imigrantes, acaba por 
ser a formação de uma base para os extremis-
tas e uma rampa de lançamento dos combaten-
tes islamitas.O Papa, figura máxima da religião 
católica, é considerado o portador de uma falsa 
verdade e, por isso, um alvo a abater, afirma a 
jornalista Francesca Musachio de acordo com 
informações obtidas junto de fontes israelitas.A 
informação de que o Papa está na sua mira surge 
numa altura em que o Ocidente procura apertar 
o cerco ao grupo.

SeteMBro
Volta a França de 2014 sem casos de doping
Foram analisadas 719 amostras de sangue e uri-

na e nenhuma apresentava sinais de doping.

 A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou 
esta terça-feira que os controlos antidoping efe-
tuados durante a Volta a França deste ano não 
tiveram qualquer resultado positivo.Durante a 
prova realizada em julho, foram recolhidas 719 
amostras de sangue e urina, contra as 622 do ano 
passado, e todas foram analisadas em França, no 
Laboratório de Châtenay-Malabry. O Laborató-
rio de Lausana (Suíça) esteve envolvido na ope-
ração pré-competição e funcionou com reforço 
durante o Tour.

António Garrido (1932 - 2014)
Antigo árbitro internacional tinha 81 anos. An-

tónio Garrido, que morreu esta quarta-feira, é 
considerado um dos maiores árbitros nacionais 
de sempre, tendo sido o primeiro português a di-
rigir uma final da Taça dos Campeões Europeus 
(1980).O antigo árbitro internacional português 
morreu aos 81 anos, vítima de doença prolon-

gada.

Richard Kiel (1939 – 2014)
Ator norte-americano completava 75 anos no 

sábado. O ator norte-americano Richard Kiel 
morreu, esta quarta-feira, aos 74 anos, anunciou 
uma porta-voz do hospital da Califórnia, oeste 
dos Estados Unidos, onde estava internado. Ri-
chard Kiel, que fez carreira desempenhado pa-
péis de gigantes (tinha 2,18 metros de altura) 
ou de vilões, deu vida a ‘Jaws’, o ‘homem dos 
dentes de aço’ em filmes de James Bond (veja o 
vídeo no final do texto). No currículo conta tam-
bém com uma participação no filme ‘Happy Gil-
more’ e nas séries ‘Land oftheLost’ e ‘Jeannie.

outuBro
ricciardi entrega primo à Justiça
José Maria Ricciardi, líder do BESI e primo de 

Salgado, tem entregado documentos ao Ministé-
rio Público
 
Mariza recebe PrémoWomex 2014 
Fadista dá concerto em Santiago de Compos-

tela, Espanha. A fadista Mariza, que venceu o 
prémio Womex 2014, recebe este domingo o 
galardão em Santiago de Compostela, Espanha, 
antecedendo o concerto com que encerra a 20.ª 
edição da feira de ‘worldmusic’.

PM britânico recusa 
pagar mais 2,1 mil milhões euros
David Cameron revela “absoluta irritação” com 

a “exigência inaceitável”.  O primeiro-ministro 
britânico, David Cameron, recusou esta sexta-
-feira pagar os 2,1 mil milhões de euros de con-
tribuição extraordinária para o orçamento euro-
peu exigidos pela União Europeia (UE).”Não 
vou pagar essa verba adicional a 1 de dezembro. 
E se alguns pensam que isso vai acontecer, espe-
rem para ver”, disse Cameron, numa conferência 
de imprensa à margem da cimeira europeia a de-
correr em Bruxelas, manifestando a sua “absolu-
ta irritação” com a “exigência inaceitável”.

durão Barroso recebe presente de despedida
Líderes europeus inscrevem lema de Barroso 

na lembrança. Os líderes dos 28 despediram-

-se esta sexta-feira de Durão Barroso e oferece-
ram-lhe um prato com uma inscrição alusiva à 
construção europeia que consideram ser o mote 
do presidente cessante da Comissão Europeia, 
disse à Lusa fonte comunitária. Entre o final 
do Conselho Europeu e o começo da cimeira 
da zona euro, os chefes de Estado e de Gover-
no da União Europeia ofereceram a José Ma-
nuel Durão Barroso como presente de despedida 
uma foto do grupo e um prato com a inscrição 
‘Let’sbildEuropetogether’ (‘Vamos construir a 
Europa juntos’), assinado por todos.

NoVeMBro
Sócrates preso
Ex-primeiro-ministro detido no aeroporto de 

Lisboa. (Na foto, Sócrates, captado pelas câma-
ras da CMTV, no momento em que abandonava 
as instalações do DCIAP às 01h19min.). O an-
tigo primeiro-ministro José Sócrates foi detido 
esta sexta-feira à noite. José Sócrates terá chega-
do ao aeroporto da Portela, em Lisboa, cerca das 

22h45 num voo da AirFrance.Segundo apurou 
jornalista do Correio da Manhã Octávio Lopes, 
José Sócrates foi detido assim que desceu as es-
cadas do avião e levado para uma zona de acesso 
restrito, à qual apenas as autoridades têm aces-
so. Foi levado para o parque de estacionamento 
e de lá saiu acompanhado por pelo menos dois 
elementos da Polícia Judiciária.Ex-primeiro-
-ministro, em prisão preventiva por corrupção, 
branqueamento e fraude fiscal, entra na História 
pelos piores motivos.Milhões deSócrates conge-
lados.Ministério Público pode ainda apreender 
a casa de Paris, comprada por três milhões, e o 
carro de 95 mil euros, adquirido já depois de ter 
saído do Governo. Ex-primeiro-ministro, preso 
em Évora, arrisca perder tudo.

Cristiano ronaldo recebeu
terceira Bota de ouro 
O melhor jogador do mundo ultrapassou nomes 

como Fernando Gomes e Eusébio. O futebolista 
internacional português Cristiano Ronaldo rece-
beu esta quarta-feira em Madrid a Bota de Ouro, 
a terceira da sua carreira, pelos 31 golos mar-
cados durante a época passada no campeonato 

reViStA de imPrenSA do Ano 2014
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espanhol, ao serviço do Real Madrid.Cristiano 
Ronaldo, que já tinha conquistado o troféu que 
premeia o melhor marcador dos campeonatos 
europeus nas épocas 2007/08 e 2010/11, rece-
beu o troféu das mãos do presidente do clube 

espanhol, Florentino Pérez. O jogador do Real 
Madrid dividiu o prémio com o uruguaio Luis-
Suárez, que na época passada apontou 31 golos 
ao serviço dos ingleses do Liverpool. Cristiano 
Ronaldo é o único jogador português candidato 
à Bola de Ouro 2014 - prémio que já conquistou 
em 2008 e 2013 - e cujo vencedor será anuncia-
do em janeiro do próximo ano.

Cante alentejano é 
Património da Humanidade

O cante alentejano, um canto coletivo, sem re-
curso a instrumentos e que incorpora música e 
poesia, foi na manhã desta quinta-feira classifi-
cado como Património Cultural Imaterial da Hu-
manidade pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).A 
distinção foi aprovada pelo Comité Intergover-
namental da UNESCO para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial da Humanidade, 
que está reunido esta semana em Paris (França).

deZeMBro
Bruxelas revê em baixa retoma na europa, 

que afinal será “lenta” mesmo em 2015.
 A Comissão Europeia reviu esta terça-feira em 

baixa as previsões de retoma da economia euro-
peia, estimando que este ano cresça apenas 0,8% 
na zona euro e 1,3% no conjunto da UE, cresci-
mento que se manterá “lento” em 2015.De acor-
do com as previsões económicas de outono esta 
terça-feira divulgadas pelo executivo comunitá-
rio, no próximo ano a economia crescerá 1,1% 
na zona euro e 1,5% na UE, quando, em maio 
passado, por ocasião das previsões da primave-
ra, Bruxelas previa valores superiores a estes já 
para 2014 (1,2% e 1,6%, respetivamente), que se 
reforçariam em 2015 (1,7% e 2,0%).

Duarte Lima condenado a 10 anos de prisão
Foi condenado por burla qualificada e bran-

queamento de capitais. Antigo deputado Duarte 
Lima foi esta sexta-feira condenado a 10 anos 
de prisão, em cúmulo jurídico, no caso Home-
land, relacionado com crédito obtido no Banco 
Português de Negócios (BPN), para compra de 
terrenos em Oeiras.

Salgado alvo de buscas por crimes no BeS
Já terminaram as 41 buscas da Operação da 

Unidade de Combate à Corrupção da PJ “ao uni-
verso Espírito Santo. Ricardo Salgado e restante 
administração do Banco Espírito Santo (BES) 
são os alvos de uma megaoperação da Polícia 
Judiciária que decorreu esta quinta-feira, apu-
rou o Correio da Manhã, com buscas às residên-
cias dos visados, a bancos, escritórios e à sede 
do Grupo, em Lisboa. O juiz Carlos Alexandre 
acompanhou as buscas na sede da instituição 
bancária que agora tem o nome de Novo Banco.

Obama admite fim do embargo a Cuba
Prevê-se o restabelecimento de relações diplo-

máticas entre os dois países. O Presidente dos 
Estados Unidos, Barack Obama, afirmou esta 
quarta-feira que pretende discutir no Congresso 
norte-americano o total levantamento do embar-
go económico a Cuba e o restabelecimento de 
relações diplomáticas.Numa intervenção a partir 
da Casa Branca, em Washington, Obama afir-
mou igualmente que os Estados Unidos preten-
dem retirar Cuba da lista de países que apoiam o 
terrorismo.Estas medidas surgem no âmbito de 
uma aproximação histórica entre os dois países, 
que não têm relações diplomáticas oficiais desde 
1961.
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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

FeliZ ANo NoVo
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

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

vOyAgE cONfOrt
4057 boul. st-Laurent

tel.: 514.987.7666

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.: 514.272.9797

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

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252
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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

inForMaÇÃo 
pra QueM LÊ.

resuLtado pra 
QueM anuncia.

Companhia alimentário Precisa-se de pes-
soas para embalagem, produçao, limpeza, 
carrinho elevador “Shipping” e trabalho ge-
ral, 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

www.worlee.net
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

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

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

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

Companhia precisa-se de 
homens ou mulheres com 
experiência na industria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais. deve ter um 
carro.

450-975-0584 ou enviar
Cv por Fax 450-975-1977

ou por email
sangrag@saronet.com

paderia Nossa 
senhora do rosário
Precisa-se de padeiro ou ajudante 

padeiro a tempo inteiro com experiencia

514-843-6668

Precisa-se de um trabalhador em manuten-
ção geral de edifícios. Tais como reparos 

de pequenas obras como executar canaliza-
ção simples e eletricidade, manutenção de 
sistemas de ventilação e ar condicionado 
(substituição dos filtros de ar, correias e 

limpeza). Muito bom salário para candidato 
com experiência. Deve ter uma boa saúde, 

habilidades multidisciplinares em manuten-
ção geral de edifícios. 

REQUISITOS: Licença e ter um carro
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

†

†

gIl cOrrEIA sEbAstIÃO
1936-2014

Faleceu em montreal no dia 26 de 
dezembro de 2014, com a idade 
de 78 anos. O sr. gil Correia se-
bastião é natural dos arrives, são 
miguel, açores.
deixa na dor sua esposa, sra. 
isabel Correia morgado, seus 
filhos, Ema (Mário), António e 
dulce (michel).netos Catherine, 
Jérémy, Jesse, Jaime, Jenna, Wi-
lliam e Léah. irmão dinarte (Fáti-
ma) e sua irmã dinora, cunhados/
as, sobrinhos/as. assim como ou-
tros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo yves legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
vitor marques

O funeral teve lugar hoje, 30 de dezembro às 10h na 
igreja de nossa senhora de Fátima, seguindo depois 
para o cemiterio de ste-dorothée em Laval, onde sera 
sepultado.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

mANuEl AlvEs
Faleceu em montreal no dia 24 de-
zembro de 2014, com a idade de 
62 anos. O sr. manuel alves é na-
tural de ponte da barca, portugal, 
esposo da sra. Fátima Canto.
deixa na dor a sua esposa, seu 
filho Helder, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. saint-laurent,
montreal.
www.memoria.ca
Eduino martins

a missa do corpo presente foi sábado 27 de dezembro 
de 2014 às 10h, na igreja santa Cruz. O seu corpo foi 
transladado para o cemitério de guimarães em ponte 
da barca, portugal.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.

† mANuEl sIlvEIrA
Faleceu em montreal no dia 28 de-
zembro de 2014, com a idade de 90 
anos. O sr. manuel silveira é natu-
ral da relva, são miguel, esposo da 
sra. Odilia de melo.
deixa na dor a sua esposa, suas 
filhas Marta (Alfonso Holguin), Da-
lila (José manuel rodrigues), neto 
alfonso, neta vanessa arruda, bis-
netos van-Carlos, anais, Lorenzo 
e rafael. seus irmãos/ãs Luciano, 
rosa, Laura, senhorinha e guilhermo, cunhado/as, so-
brinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca
Eduino martins

O velório terá lugar no dia 1 de janeiro de 2015 das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. a missa do corpo presente vai 
se realizar na sexta-feira 2 de janeiro de 2015 às 10h na 
igreja santa Cruz. vai a sepultar no cemitério de notre 
dame des neiges.
renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que vai se realizar no sábado 3 de janeiro de 2015 às 
18h30 na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Hajam.
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Grupo A J V E D GM GS p
1-Atlético MADriD 6 4 1 1 14 3 13
2-JuVEntuS 6 3 1 2 7 4 10
3-olyMpiAcoS 6 3 0 3 10 13 9
4-MAlMö 6 1 0 5 4 15 3

ligA doS cAmPeõeS

Grupo B J V E D GM GS p
1-rEAl MADriD 6 6 0 0 16 2 18
2-Fc BASEl 6 2 1 3 7 8 7
3-liVErpool 6 1 2 3 5 9 5
4-luDoGorEtS rAzGrAD 6 1 1 4 5 14 4

Grupo c J V E D GM GS p
1-MonAco 6 3 2 1 4 1 11
2-BAyEr lEVErkuSEn 6 3 1 2 7 4 10
3-zEnit 6 2 1 3 4 6 7
4-BEnFicA 6 1 2 3 2 6 5

Grupo D J V E D GM GS p
1-BoruSSiA DortMunD 6 4 1 1 14 4 13
2-ArSEnAl 6 4 1 1 15 8 13
3-AnDErlEcht 6 1 3 2 8 10 6
4-GAlAtASArAy 6 0 1 5 4 19 1

Grupo E J V E D GM GS p
1-BAyErn MünchEn 6 5 0 1 16 4 15
2-MAnchEStEr city 6 2 2 2 9 8 8
3-roMA 6 1 2 3 8 14 5
4-cSkA MoSkVA 6 1 2 3 6 13 5

Grupo F J V E D GM GS p
1-BArcElonA 6 5 0 1 15 5 15
2-pAriS SG 6 4 1 1 10 7 13
3-AJAx 6 1 2 3 8 10 5
4-ApoEl 6 0 1 5 1 12 1

Grupo G J V E D GM GS p
1-chElSEA 6 4 2 0 17 3 14
2-SchAlkE 04 6 2 2 2 9 14 8
3-SportinG 6 2 1 3 12 12 7
4-MAriBor 6 0 3 3 4 13 3

Grupo h J V E D GM GS p
1-Fc porto 6 4 2 0 16 4 14
2-ShAkhtAr DonEtSk 6 2 3 1 15 4 9
3-AthlEtic 6 2 1 3 5 6 7
4-BAtE BoriSoV 6 1 0 5 2 24 3

euroPA leAgue

OItAvOs DE fINAl     1ª mão    2ª mão
paris sg - Chelsea 17/02  14:45 11/03  14:45
Shakhtar Donetsk - Bayern München 17/02  14:45 11/03  14:45
Schalke 04 - Real Madrid 18/02  14:45 10/03  14:45
FC basel - fc porto 18/02  14:45 10/03  14:45
manchester City - barcelona 24/02  14:45 18/03  14:45
Juventus - borussia dortmund 24/02  14:45 18/03  14:45
arsenal - monaco 25/02  14:45 17/03  14:45
Bayer leverkusen - Atlético Madrid 25/02  14:45 17/03  14:45

1/16 DE FINAL     1ª mão    2ª mão
aalborg bK - Club brugge 19/02  18:00 26/02  20:05
torino - athletic 19/02  18:00 26/02  20:05
vfL Wolfsburg - sporting 19/02  18:00 26/02  20:05
dnipro - Olympiacos 19/02  18:00 26/02  20:05
Young Boys - Everton 19/02  18:00 26/02  20:05
trabzonspor - napoli 19/02  18:00 26/02  20:05
psv - Zenit 19/02  18:00 26/02  17:00
roma - Feyenoord 19/02  18:00 26/02  20:05
guingamp - dynamo Kyiv 19/02  20:05 26/02  18:00
Anderlecht - Dynamo Moskva 19/02  20:05 26/02  17:00
villarreal - red bull salzburg 19/02  20:05 26/02  18:00
sevilla - borussia m’gladbach 19/02  20:05 26/02  18:00
tottenham - Fiorentina 19/02  20:05 26/02  18:00
ajax - Legia Warszawa 19/02  20:05 26/02  18:00
Celtic - internazionale 19/02  20:05 26/02  18:00
liverpool - Besiktas 19/02  20:05 26/02  18:00

 p j v E D
1-chelsea 46 19 14 4 1
2-Manchester City 43 19 13 4 2
3-manchester united 36 19 10 6 3
4-southampton 33 19 10 3 6
5-arsenal 33 19 9 6 4
6-West Ham 31 19 9 4 6
7-tottenham 31 19 9 4 6
8-swansea City 28 18 8 4 6
9-newcastle 26 19 7 5 7
10-Liverpool 25 18 7 4 7
11-Stoke City 25 19 7 4 8
12-Everton 21 19 5 6 8
13-aston villa 21 19 5 6 8
14-sunderland 20 19 3 11 5
15-Qpr 18 19 5 3 11
16-West bromwich 17 19 4 5 10
17-Hull City 16 19 3 7 9
18-Crystal palace 16 19 3 7 9
19-burnley 16 19 3 7 9
20-Leicester City 13 19 3 4 12

inGlAtErrA
prEMiEr lEAGuE

cAmPeonAtoS euroPeuS - clASSiFicAção

 p j v E D
1-marseille 41 19 13 2 4
2-lyon 39 19 12 3 4
3-paris sg 38 19 10 8 1
4-saint-étienne 36 19 10 6 3
5-monaco 32 19 9 5 5
6-bordeaux 31 19 9 4 6
7-nantes 30 19 8 6 5
8-rennes 28 19 8 4 7
9-stade de reims 28 19 8 4 7
10-montpellier 26 19 7 5 7
11-nice 22 19 6 4 9
12-guingamp 22 19 7 1 11
13-Lille 21 18 5 6 7
14-toulouse 21 19 6 3 10
15-Lorient 20 19 6 2 11
16-Lens 19 19 5 4 10
17-metz 19 19 5 4 10
18-évian tg 19 18 6 1 11
19-bastia 18 19 4 6 9
20-Caen 15 19 3 6 10

FrAnçA
liGuE 1

 p j v E D
1-juventus 39 16 12 3 1
2-roma 36 16 11 3 2
3-napoli 27 16 7 6 3
4-sampdoria 27 16 6 9 1
5-Lazio 27 16 8 3 5
6-genoa 26 16 7 5 4
7-milan 25 16 6 7 3
8-Fiorentina 24 16 6 6 4
9-udinese 22 16 6 4 6
10-palermo 22 16 5 7 4
11-internazionale 21 16 5 6 5
12-sassuolo 20 16 4 8 4
13-Hellas verona 17 16 4 5 7
14-Empoli 17 16 3 8 5
15-torino 17 16 4 5 7
16-Chievo 16 16 4 4 8
17-atalanta 15 16 3 6 7
18-Cagliari 12 16 2 6 8
19-Cesena 9 16 1 6 9
20-parma 7 16 2 1 13

itáliA
SEriE A

 p j v E D
1-B. München 45 17 14 3 0
2-vfl wolfsburg 34 17 10 4 3
3-B. leverkusen 28 17 7 7 3
4-b. m’gladbach 27 17 7 6 4
5-Schalke 04 27 17 8 3 6
6-FC augsburg 27 17 9 0 8
7-tsg 1899 26 17 7 5 5
8-Hannover 96 24 17 7 3 7
9-E. Frankfurt 23 17 6 5 6
10-sC paderborn  19 17 4 7 6
11-FC Köln 19 17 5 4 8
12- Fsv mainz 18 17 3 9 5
13-Hertha bsC 18 17 5 3 9
14-Hamburger sv 17 17 4 5 8
15-vfb stuttgart 17 17 4 5 8
16-Werder bremen 17 17 4 5 8
17-b. dortmund 15 17 4 3 10
18-sC Freiburg 15 17 2 9 6

AlEMAnhA
BunDESliGA

 p j v E D
1-real madrid 39 15 13 0 2
2-Barcelona 38 16 12 2 2
3-atlético madrid 35 16 11 2 3
4-valencia 31 16 9 4 3
5-sevilla 30 15 9 3 3
6-málaga 30 16 9 3 4
7-villarreal 30 16 9 3 4
8-Eibar 20 16 5 5 6
9-Espanyol 20 16 5 5 6
10-Celta de vigo 20 16 5 5 6
11-athletic 19 16 5 4 7
12-getafe 17 16 4 5 7
13-rayo vallecano 17 16 5 2 9
14-real sociedad 15 16 3 6 7
15-Levante 15 16 3 6 7
16-almería 13 16 3 4 9
17-granada 13 16 2 7 7
18-deportivo 13 16 3 4 9
19-Córdoba 11 16 1 8 7
20-Elche 10 16 2 4 10

ESpAnhA
liGA BBVA

ronaldo, o melhor do 
ano também para o the score
o site the Score, habi-

tuado a divulgar os 
mais diversos resultados 
desportivos em direto, 
fez a sua própria eleição 
para o melhor futebolista 
do ano. o vencedor foi a 
“máquina” Cristiano Ro-
naldo.

O site The Score, que in-
clui uma app que permite 
consultar os mais diversos 
resultados desportivos, a 
qualquer momento, apro-
veitou para fazer a sua 
própria eleição de melhor 

futebolista do ano. Cristia-
no Ronaldo superou tudo e 
todos, liderando o top 5 do 
The Score.
Para o The Score, não há 

grandes dúvidas, os 61 go-
los em 60 jogos mostram 
que Ronaldo é uma autênti-
ca “aberração da natureza”, 

escrevem, acrescentando 
que se trata de uma “má-
quina” a quem já faltam 
adjetivos para descrever. E 
resumem o raciocínio: “foi 
simplesmente o melhor jo-

gador do planeta”.
O internacional português 

surge em primeiro lugar 
num top 5 que conta com 
Messi no segundo lugar, 
Robben no terceiro, Ney-
mar em quarto e Philipp 
Lahm em quinto.
Manuel Neuer, o guarda-

-redes alemão que vai dis-
putar a 12 de janeiro a Bola 
de Ouro com Messi e Ro-
naldo não surge na lista do 
The Score.
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1-Benfica	 37	 14	 12	 1	 1	 31	 7
2-FC	Porto	 31	 14	 9	 4	 1	 31	 7
3-V.	Guimarães	 28	 14	 8	 4	 2	 22	 10
4-Sporting	 27	 14	 7	 6	 1	 26	 12
5-SC	Braga	 25	 13	 7	 4	 2	 22	 8
6-P.	Ferreira	 22	 13	 6	 4	 3	 18	 14
7-Belenenses	 21	 13	 6	 3	 4	 15	 15
8-Moreirense	 20	 14	 5	 5	 4	 12	 12
9-Rio	Ave	 19	 13	 5	 4	 4	 19	 15
10-Estoril	Praia	 18	 14	 4	 6	 4	 18	 21
11-Marítimo	 16	 14	 5	 1	 8	 19	 19
12-Boavista	 13	 14	 4	 1	 9	 9	 26
13-Nacional	 12	 14	 3	 3	 8	 11	 16
14-Arouca	 12	 14	 3	 3	 8	 8	 21
15-Penafiel	 11	 14	 3	 2	 9	 11	 27
16-V.	Setúbal	 11	 14	 3	 2	 9	 8	 25
17-Académica	 10	 14	 1	 7	 6	 9	 19
18-Gil	Vicente	 6	 14	 0	 6	 8	 8	 23

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Belenenses	2-0	Freamunde
Gil	Vicente	2-1	Penafiel
Nacional	2-1	Santa	Maria
Rio	Ave	2-0	Chaves
Marítimo	1-1	(9-8)g.p.	Oriental
P.	Ferreira	1-2	Famalicão
Vizela	2-3	Sporting
Benfica	1-2	SC	Braga

oitavos-de-Final2014/2015

DOMiNGO,	28	DEzEMBRO
Grp.C:	Boavista	0-0	Belenenses
Grp.D:	U.	Madeira	2-1	SC	Braga
Grp.B:	Estoril	Praia	1-1	Marítimo
Grp.A:	Moreirense	2-0	Arouca
Grp.B:	Sp.	Covilhã	2-1	Gil	Vicente
SEGUNDA-FEiRA,	29	DEzEMBRO
V.	Guimarães	15:45	Sporting
TERçA,	30	DEzEMBRO
Grp.D:	Rio	Ave	14:15	FC	Porto
Grp.A:	Benfica	16:15	Nacional

Terceira	fase

Quartos-de-Final
Sporting	vs	Famalicão	 2015-01-07	 	10:00
Marítimo	vs	Nacional	 	 2015-01-07	 	10:00
SC	Braga	vs	Belenenses	 2015-01-07	 	10:00
Rio	Ave	vs	Gil	Vicente	 2015-01-07	 	10:00

liGa saGres

FC porto 4-0 v. setúbal
Estoril praia 1-0 guimarães

Académica 1-1 Penafiel
arouca 1-0 marítimo

moreirense 1-0 boavista
Benfica 1-0 Gil Vicente
nacional 0-1 sporting

sC braga 3-0 p. Ferreira
rio ave 0-0 belenenses

reSultAdoS
belenenses - académica 02/01  15:30
p. Ferreira - rio ave  03/01  11:00
marítimo - sC braga 03/01  11:00
sporting - Estoril praia 03/01  13:00
gil vicente - FC porto 03/01  15:15
boavista - arouca  04/01  11:00
v. setúbal - moreirense 04/01  11:00
v. guimarães - nacional 04/01  12:00
Penafiel - Benfica  04/01  14:15

15ª jornAdA - horAS de montreAl

1-Freamunde	 36	 20	 10	 6	 4	 23	 11
2-UD	Oliveirense	 36	 20	 10	 6	 4	 25	 19
3-Tondela	 35	 20	 9	 8	 3	 28	 22
4-Chaves	 33	 20	 8	 9	 3	 27	 21
5-Portimonense	 32	 20	 8	 8	 4	 25	 20
6-Benfica	B	 32	 20	 8	 8	 4	 39	 26
7-Feirense	 32	 20	 9	 5	 6	 30	 25
8-U.	Madeira	 30	 20	 8	 6	 6	 26	 20
9-Sp.	Covilhã	 29	 20	 8	 5	 7	 29	 22
10-Sporting	B	 29	 20	 8	 5	 7	 24	 23
11-FC	Porto	B	 29	 20	 8	 5	 7	 31	 23
12-V.	Guimarães	B	 27	 20	 8	 3	 9	 37	 32
13-Ac.	Viseu	 25	 20	 6	 7	 7	 23	 25
14-Beira-Mar	 25	 20	 7	 4	 9	 25	 29
15-Farense	 25	 20	 6	 7	 7	 17	 18
16-SC	Braga	B	 24	 20	 6	 6	 8	 28	 31
17-Olhanense	 24	 20	 6	 6	 8	 24	 31
18-Leixões	 24	 20	 7	 3	 10	 22	 31
19-Desp.	Aves	 22	 20	 5	 7	 8	 20	 28
20-Oriental	 22	 20	 5	 7	 8	 20	 25
21-Atlético	CP	 22	 20	 5	 7	 8	 31	 29
22-Santa	Clara	 21	 20	 4	 9	 7	 17	 23
23-Marítimo	B	 18	 20	 5	 3	 12	 19	 39
24-Trofense	 16	 20	 4	 4	 12	 17	 34

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Benfica B 3-0 Marítimo B
portimonense 2-1 Oliveirense

desp. aves 0-1 tondela
sC braga b 2-2 FC porto b

Chaves 1-1 Freamunde
Farense 3-0 Leixões

guimarães b 1-3 sporting b
Olhanense 0-0 ac. viseu
beira-mar 2-2 atlético Cp
Oriental 0-2 sp. Covilhã
santa Clara 0-0 trofense
u. madeira 0-2 Feirense

reSultAdoS
marítimo b - sC braga b 03/01    6:00
Freamunde - beira-mar 04/01    6:15
tondela - Olhanense 04/01  10:00
atlético Cp - portimonense 04/01  10:00
sp. Covilhã - u. madeira 04/01  10:00
Feirense - santa Clara 04/01  10:00
Leixões - Oriental  04/01  10:00
ac. viseu - desp. aves 04/01  10:00
trofense - Chaves  04/01  10:00
ud Oliveirense - Farense 04/01  10:00
FC porto b - v. guimarães b 04/01  11:00
Sporting B - Benfica B 05/01  10:00

21ª jornAdA - horAS de montreAl

conselheiro leonino desaGradado 
com bruno de carvalho
Membro da Comis-

são Permanente do 
Conselho leonino, rui 
Pedro Barreiros é contra 
a saída de Marco Silva, e 
acusa Bruno de Carvalho 
de ser o responsável pela 
crise nos “leões”.

O ex- Secretário de Esta-
do da Agricultura, é um dos 
nove elemento que integram 
a Comissão Permamente 
daquele órgão consultivo do 
Sporting, em representação 
de todos os outros, nos con-
tactos feitos com a direção 
eleita.
Rui Pedro Barreiros, em 

entrevista à TSF, foi cla-
ro nas suas ideias e acusou 
Bruno de Carvalho de ser o 
principal responsável pelo 
conturbado momento do 
Sporting, e mostrou-se fron-
talmente contra a hipotética 
saída de Marco Silva.

«É com desagrado que as-
sisto a esta novela em volta 
do treinador do Sporting, 
que tem feito um trabalho 
meritório e não vejo razões 
nenhumas para ser posto 
em causa. O presidente do 
Sporting, no ponto de vista 

da gestão até tinha tomado 
algumas medidas que con-
sidero acertadas. Contudo, 
esta sua saída de 2014 foi 
francamente negativa, e não 
me parece que existam ra-
zões objetivas para que es-
tejamos em crise, a não ser 
pelas declarações do pró-
prio presidente. Penso que a 
decisão de contratar Marco 
Silva por quatro anos, de-
monstrava interesse em ha-
ver estabilidade desportiva. 
Apenas com essa estabilida-
de se podem atingir vitórias, 
e é isso que espero do Spor-
ting. Ganhar e ganhar bem, 

e sem conflitos. Um verda-
deiro líder, tem que unir e 
não desunir», afirmou esta 
manhã à TSF.
Por outro lado, Rui Pedro 

Barreiros nada tem a apon-
tar à forma como o treinador 
tem publicamente gerido 

este problema, contraria-
mente ao que tem aconteci-
do com o presidente.
«Considero que a postu-

ra de Marco Silva tem sido 
irrepreensivel. Já o mesmo 
não posso dizer do presi-
dente, que penso que se ex-
cedeu»
Nesta entrevista à tSF, 

Rui Pedro Barreiros afir-
mou que acredita numa 
despedida em beleza do 
ano, com uma vitória esta 
noite em guimarães, mes-
mo sabendo-se que joga-
rão muitos atletas pouco 
utilizados e da equipa B.

o tour de lance armstronG,
dois anos após a verdade
Norte-americano ad-

mitiu o uso de doping 
no programa de oprah 
Winfrey a 17 de janeiro 
de 2013. Banido do ciclis-
mo em 2012 e depois de 
lhe serem retiradas as sete 
vitórias na Volta a França, 
tenta adaptar-se à despro-
moção de herói a embuste.
Recentemente, o leilão de 

equipamento de Armstrong 
rendeu cerca de 90 mil eu-
ros para causas solidárias 
e, apesar de estar afastado 
dos holofotes da vida públi-
ca, uma rápida verificação 
das suas páginas oficiais de 
Facebook e Twitter mostra 
que o americano tem estado 
ativo, quando finta a rotina 
de levar os filhos à escola e 
fazer jogging.
Entre palestras em Har-

vard, mensagens de vídeo 
personalizadas para doentes 
oncológicos, passeios por 
paisagens naturais, ou quan-

do não está atarefado com a 
Mellow Johnny”s, loja de 
bicicletas que mantém com 
amigos, Armstrong conti-
nua a associar-se a várias 
causas. Nomeadamente 
eventos como a Pablove 

across America, iniciativa 
que consiste em inúmeros 
ciclistas a pedalar pelo país, 
de modo a angariar verbas 
para a luta contra o can-
cro. O mesmo motivo que 
vai levar Lance a participar 
na Maratona de Boston de 
2015.
O ex-campeão esteve em 

destaque nos últimos me-
ses devido a um momento 

caricato: ao participar na 
Beer Mile, competição que 
consiste em beber uma cer-
veja antes de cada volta em 
corrida a um circuito, Arms-
trong desistiu ao fim de uma 
volta, causando um sem-nú-

mero de reações irónicas na 
internet.
No verão passado, junta-

mente com o recém-faleci-
do robin Williams, lance 
embarcou numa das di-
gressões da united Service 
organizations, instituição 
que tem como objetivo le-
var “entretenimento” às 
tropas norte-americanas 
espalhadas pelo globo.
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Jantar de aGradecimento aos colaboradores

domingo passado, no bem conhecido e re-
putado restaurante estrela do oceano, 

teve lugar o  tradicional jantar de agradeci-
mento aos colaboradores do jornal mais re-
presentativo da comunidade portuguesa no 
québec.
A sala que nos tinha sido reservada, foi-se en-

chendo pouco a pouco e nos escassos minutos 
que precederam a hora marcada, ficou cheia 
.Cheia de colaboradores, amigos, familiares e 

também de alguns neofitas, que muito pouco 
tempo precisaram para fazer conhecimentos, 
construir amizades e sobretudo completarem a 
sua  integração á, já um pouco mais “ enraizada” 
família. Saborosos  petiscos,
acompanhados de deliciosos aperitivos, iam 

contribuindo para um mais rádido aquecimento 
do ambiente, fazendo -nos esquecer que nes-
te mesmo dia o inverno festejava a sua entrada 
triunfal, para desespero de todos os amantes de 
creme solar.
Depois de uma deliciosa entrada composta de 

salada, sopa, bacalhau- à-Brás e outros tradicio-
nais petiscos á portuguesa, tomaram a palavra 
o proprietário, Sr.Eduíno Martins e Diretor do 
jornal, Sr. Manuel Rodrigues, que aproveitaram 
a ocasião para formularem os votos de ocasião, 
agradecer a todos os colaboradores, patrocina-

dores e leitores do jornal. Os presentes foram 
em seguida  deliciados com um excelente  co-
mentário/recital sobre a importância da língua 
portuguesa e o role que A Voz de Portugal tem 
no seu desenvolvimento e expansão, pelo cola-
borador Luiz Saraiva,(este texto será publicado 
integralmente numa próxima edição),seguido de 
um poema de Natal escrito e recitado pelo cola-
borador José da Conceição.
Este intervalo, não só nos deu a oportunidade 

de apreciarmos a alta qualidade cultural e classe  

dos nossos colaboradores, como também  para 
abrir o nosso apetite para o prato principal com-
posto de um delicioso bife ou de uma excelente 
posta do velho e fiel amigo dos portugueses, o 
bacalhau...

evidentemente. Depois e durante a deliciosa so-
bremesa, os convivas aproveitaram para confra-
ternizar, trocar votos de Boas Festas e darem lar-
gas á imaginação e criação de verdadeiras obras 
culturais e artísticas amadoras, num estilo bem 
“á portuguesa”, mas sempre bem apreciadas pe-

los mesmos. 
A verdadeira riqueza do nosso jornal, não se 

encontra nos cofres das instituições financei-
ras. Toda ela teve “rendez-vous” nesta tarde 
no restaurante estrela do oceano.

toNy SArAgoçA


