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Final de Ano tempo de parar, 
analisar e fazer uma completa 

reflexão sobre a vida, pensar em 
cada momento vivido para desco-

brir qual foi o saldo positivo de me-
tas planejadas. Neste ano que está 
surgindo tão cheio de promessas e 
esperanças que venha marcado pela 

Passagens de ano 2015
na comunidade em montreal

alegria e pela bem aventurança e 
realizações. Que o futuro abra as 
portas de todos os corações prontos 
para ele e que ajude aos que não es-
tão prontos a se aperfeiçoar . Que 
se tornem corações fortes grandes e 
completos de otimismo, compreen-
são e força.
Que toda a esperança, emoções, 

vitórias e alegrias caiam como uma 
enorme chuva em sua casa e sobre 
você e seus familiares. 
Feliz Ano Novo para toda a co-

munidade em geral.

ronaldo eleito o
melhor do mundo

CR7 reuniu 74 por cento dos 
votos, deixando Lionel Messi 

a uma larga distância, já que rece-
beu apenas 12 por cento, contra 8 
de Manuel Neuer, na eleição pro-
movida pelo The Guardian.
Cristiano Ronaldo foi eleito esta 

quarta-feira pelo diário inglês The 
Guardian como o melhor futebolis-

ta do mundo de 2014, numa votação 
que não deixa margem para dúvidas 
quanto à sua expressiva vitória: 74 
por cento dos votos. O internacional 
português do Real Madrid supera lar-
gamente o “score” obtido em 2013 
por Lionel Messi, então vencedor 
com 60%, enquanto o argentino do 
Barcelona, agora segundo, não foi 
além dos 12%.O terceiro futebolista 
mais votado no escrutínio promovi-
do pelo prestigiado diário inglês foi 
Manuel Neuer (8%), seguindo de 
Thomas Muller (4%) e de Paul Pog-
ba e Arjen Robben, ambos com 1%.
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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.

quArtA-fEIrA
7 DE JANEIrO                                     
01:30 bom dia portugal
03:55 visita guiada
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 biosfera
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:00 Futebol: taça de portugal
 braga x belenenses
16:00 Futebol: taça de portugal
 sporting x Famalicão
16:01 O preço Certo
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal açores
19:20 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américadireto
20:30 visita guiada
21:00 água de mar
21:30 sabia Que?
21:55 poplusa
 miguel gizzas
22:55 memórias de bocage
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
8 DE JANEIrO                                     
01:30bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Olhar a moda
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 Futebol: taça de portugal
 marítimo x nacional
17:00 O preço Certo
17:45 Os nossos dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa - 2015
20:30 Flash 7 dias
21:00 a Opinião de
 nuno morais sarmento
21:20 água de mar
21:50 sabia Que?
22:10 pit stopEstreia
23:00 retratos 
 Contemporâneos: 
 antónio aleixo
23:55 Flash 7 dias
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
9 DE JANEIrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 programa a designar
09:45 Há tardedireto
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:30 sabia Que?
16:55 O preço Certo
17:45 Os nossos dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal açores
19:20 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:30 sexta às 9
21:12 água de mar
21:30 sabia Que?
21:55 grande Entrevista
22:55 À procura do Zé
23:55 sexta às 9
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
10 DE JANEIrO                                     
01:30 programa a designar
01:58 Cozinha em Forma
 Omeleta Light
02:35 Escolhas do Consumidor
03:00 bom dia portugal
05:40 inesquecível
 José pedro vasconcelos
 e José manuel Costa reis
07:25 sabores das ilhas
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 Cozinha em Forma
 Omeleta Light
09:45 programa a designar

11:00 portugal 3.0
12:00 atlântida - açores
13:35 repórter madeira
14:00 Fashion Film Factory
14:30 ainda bem Que vieste!
15:00 telejornaldireto
15:45 Linha da Frente
16:30 poplusa
 miguel gizzas
17:15 programa a designar
18:15 sabia Que?
18:40 Correspondentes
19:00 24 Horasdireto
20:00 programa a designar
21:30 Zona mista
23:05 Cozinha em Forma
 Omeleta Light
23:50um dia, Cinco Estórias
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

DOmINgO
11 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

sEguNDA-fEIrA
12 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
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 História a História
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

tErÇA-fEIrA
13 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
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Helder dias
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José da Conceição
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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.

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. 

notícias do clube oriental
O Clube Oriental português de montreal orgniza no sábado, dia 24 de janeiro de 
2015 pelas 19h30 um jantar/dançante de inverno com o dJ Fernando vinagre 
com uma entrada sopa, salada, sobremesa, café e prato principal lombo de por-
co no forno. bon ano novo à toda a comunidade.
O Clube Oriental português de montreal orgniza o seu tradicional dia de são 
valentim com o dJ night productions de Jeff gouveia sábado dia 14 de fevereiro 
pelas 19h30 com uma entrada sopa, salada, prato princinpal salmão no forno, 
sobremesa e café. sócios 25 valentins e não sócios 30 valentins não falte a este 
dia dos amores todos juntos o oriental sera maior.

Pedido de maniFestaçÃo de interesse
O Consulado-geral de portugal em montreal apresenta os 

seus cumprimentos e informa que se encontra aberto o pro-
cesso de recrutamento para a admissão, em data a determi-
nar, de um assistente técnico administrativo, em regime de 
prestação de serviços com contrato por seis meses.
as funções a desempenhar são as de atendimento público 

e telefónico, manutenção do arquivo, apoio ao responsável 
pela contabilidade bem como apoio a atividades de promo-
ção económica e cultural levadas a cabo pelo Consulado-
-geral.

As exigências mínimas são:
• 12º Ano de escolaridade ou, se formado na Província do Québec, Diploma de Estudos 

Colegiais (CEgEp);
• Fluência escrita e verbal em Português, Francês e Inglês;
• Bons conhecimentos de Microsoft Office, particularmente Word e Excel.
será valorizada a experiência, remunerada ou em regime de voluntariado, em institui-

ções ligadas à comunidade portuguesa, ou outros organismos que prestam atendimento 
ao público, bem como a frequência de estudos ao nível universitário.  

Os interessados deverão remeter ao Consulado-geral de portugal em montreal (2020, 
rue university, suite 2425, montreal, Québec, H3a 2a5) o seu curriculum vitae, redigido 
em língua portuguesa, até 7 de Janeiro de 2015. 

após uma primeira fase de análise curricular, os candidatos selecionados serão contac-
tados para uma entrevista.
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este ano muita coisa mudou
ANTóNio PedRo CosTA

estamos a viver os últimos dias de 2014. Um 
ano difícil, em que a troika disse adeus a 

Portugal, mas dificuldades e os sacrifícios não 
se foram embora, pois a crise financeira e eco-
nómica que nos assolam continuaram, com 
todas as suas devastadoras consequências. 
Na sua mensagem de Natal, o Primeiro-Minis-

tro veio trazer-nos, qual “pai natal” um saco de 
boas novas, dando-nos a esperança que 2015 não 
será um ano tão difícil como foram todos estes 
anos, frisando que os portugueses podem con-
tar com a determinação do Governo no presente 
momento.
Por esta conversa de família poderíamos estar 

todos descansados, porque pela parte do Gover-
no há a garantia que Portugal entrou numa “nova 
fase” e as “nuvens negras” estão a dissipar-se 
do horizonte e que “vai começar a registar-se o 
aumento do poder de compra das famílias em 
2015, ilustrando isso pela reforma do IRS.
Cada um de nós interroga-se se de facto o Or-

çamento de Estado está concebido para ajudar as 
famílias, os trabalhadores e as empresas a supe-
rarem as dificuldades e para incentivar o inves-
timento económico que gera riqueza e emprego.
Naquela mensagem de Natal, o nosso PM 

adiantou-nos que o objectivo é garantir que to-
dos sentirão a melhoria das condições de vida. 
Com esse propósito, o Governo vai prosseguir 
as políticas activas de emprego para dar as opor-
tunidades que os nossos jovens, e aqueles que 
estão há mais tempo no desemprego, merecem. 
A redução do desemprego continuará a ser um 
firme compromisso do Governo para 2015.
Este ano, muitos sectores da sociedade conside-

raram a mensagem do nosso Primeiro-Ministro, 
como uma sua preocupação dominante devido às 
eleições legislativas que ocorrerão no próximo 
ano. Até se pergunta se alguém sabe onde fica o 
país do qual ele falava, pois muita gente gostaria 
de saber o continente onde ele se situa. 
Em Portugal, este foi um ano em que começou 

a ruir a “velha ordem”, a começar pelo colap-
so do BES, em que se diz que não foi apenas 
uma guerra entre primos, mas erros de gestão, de 
irregularidades, daquele que era considerado o 
imperador Ricardo Salgado. Atrás de si arrastou 
pequenos e grandes investidores, com gestores 
apanhados na rede dos interesses do accionista 
BES e não nos da empresa. Quantas poupanças 
se evaporaram em segundos.
Depois foi a delirante história dos vistos gold 

que atingiu altas figuras do Estado, e que parece 
que toda a gente sabia das falcatruas, mas nin-
guém ousava desenrolar o fio à meada. E, como 
não há duas grandes histórias sem uma terceira 
de permeio, veio a grande bomba que levou à 
detenção de José Sócrates, e que só ele bastaria 
para abalar o país, como veio a acontecer, levan-
do o mundo inteiro a olhar para Portugal de for-
ma atónita.
Jornais internacionais de renome analisaram a 

situação em Portugal e estão convictos que es-
tamos perante uma nova ordem no nosso país e 
que os grandes e influentes perdem preponderân-
cia pública. Nesta sequência, Mário Soares, ape-
sar da sua provecta idade, ainda é como aquela 
velha raposa que tem sempre uma opinião muito 
peculiar sobre as uvas verdes e que os jornalis-
tas ávidos por polémicas pelam-se por colocar 
os microfones à frente do ex-Presidente, porque 

que sabem que à partida têm manchete segura 
para o dia seguinte.
Também nos Açores muita coisa mudou neste 

ano que agora termina, a começar pela possibi-
lidade da baixa de impostos que Passos Coelho 
e Duarte Freitas deram de bandeja ao Governo 
Regional. No próximo ano, tornou-se possível 
que os açorianos tenham uma melhoria no seu 
poder de compra, não só por os produtos comer-
cializados na Região poderem ficar mais bara-
tos, como pela reposição do diferencial fiscal, ou 
seja, a diminuição do IVA, IRS e IRC, que virá 
permitir que as famílias dos Açores aumentem 
os seus rendimentos em 2015 e fiquem melhor 
preparadas para responder ao momento difícil 
em que muitas se encontram, pois o chamado di-
ferencial fiscal das Regiões Autónomas passou 
de 30 para 20%.

 Por outro lado, a liberalização das ligações 
aéreas veio permitir a diminuição para metade 
das tarifas para residentes. Assim, as rotas para 
S. Miguel e Terceira encontram-se totalmente 
abertas à entrada de qualquer companhia aérea, 
incluindo as chamadas low cost. O novo modelo 
prevê mudanças nas tarifas, em que residentes 
passam a pagar no máximo 134 euros para o Por-
to ou Lisboa, numa viagem de ida e volta, já com 
taxas. 
estamos, assim, esperançados que se possa 

reacender a esperança no seio das famílias, 
com a solidariedade de todos, sobretudo com 
medidas governamentais adequadas. os efei-
tos desta grave crise combatem-se com exac-
tamente mais solidariedade e mais humaniza-
ção deste mundo. 
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PoeSiA dA SemAnA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

montréal, qué., h2w 1z3

alain Côté O.d.

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

o que é uma biblioteca?

Uma biblioteca não é um deposito ou um ar-
mazém de livros e documentos, é um cen-

tro de saber, é um centro de cultura, é um centro 
de conhecimento, é um centro de divertimento, 
é um centro de pesquisa, é um centro de infor-
mação, é muito mais do que isso, é um reagru-
pamento do que os homens e as mulheres, pen-
saram e continuam a pensar é um encontro do 
tempo, das gerações, dos acontecimentos dos 
sonhos, e dos desejos dos seres humanos, é um 
prenda a todas as gerações futuras, do passado 
e do presente do que os homens, e as mulheres 
tentaram fazer, para melhorar e embelezar o que  
nós somos e talvez.
O que serão os nossos filhos, no futuro. E um 

jornal  o quê? É o testemunha de uma época se-
não d’um dia ,é o questionário d’um momento 
de vida social. É o quê? O quem? o quando? O 
onde? O como? O porquê? Dos fatos autênticos, 
dos momentos presentes da vida dos seres hu-
manos, na sua realidade e vida, não pode aceitar 
mentiras, não pode aceitar injustiças. é um de-
nunciador dos erros, ou dos acontecimentos be-
néficos duma sociedade, é um stoque da historia 
do seu tempo é uma recapitalização das recor-
dações
do passado a oferecer á sociedade onde vive, é 

um informador dos acontecimentos do seu pre-
sente, é comercio, é desporto, é comunicação, é 
pensar.
é um aperfeiçoador de gentes que serve, quan-

tas belas coisas se poderia dizer dum jornal, mas 
a sua maior gloria é ser o maior fornecedor, para 
enriquecer uma biblioteca. Em conclusão, um 
jornal tem uma enorme responsabilidade face às 
gerações futuras.

Um esquecimento, uma escondida, um ignorar 
do desvio dos acontecimentos, fará enganar os 
historiadores do futuro e provocar um erro con-
trolado para as sociedades futuras. Jornal e bi-
blioteca, são parceiros do desenvolvimento das 
sociedades futuras.

Mensagem de Natal
Amigos lusófonos de todos os continentes
aqui vai a minha mensagem pessoal

Glória infinita aos nossos avos
Glória infinita aos nossos pais
Glória infinita aos nossos filhos

Glória infinita aos escritores e poetas
Glória infinita a todos que são orgulhosos de 

falar português
Glória infinita a nossa bela língua portuguesa
Não sou capaz de falar de língua sem fazer refe-

rencia a textos  em português

escolhi três citações de natal celebres:

Melhor de todos os presentes
debaixo da arvore de natal
é a presença de uma família feliz

Perdoar, é quando o natal acontece
em todas as épocas do ano

A melhor mensagem de natal é aquela 
que sai em silencio dos nossos corações
e nos aquece  com a ternura d’aqueles 
que nos acompanham na nossa 
caminhada da vida

Amigos o esforço pela 
nossa língua continuará em 2015

vai ser a gloria
de todos os amorosos da terra,
sem guerras,
sem lutas,
sem ciúmes,
sem injustiças
com muita ternura,
muita amizade e amor
a propósito, não esqueçam
do presente e da fava
no bolo de rei

Bom Natal e Feliz Ano Novo

LUiz sARAivA

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

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

um comum comportamento
Que apraz à sociedade
sublimando o momento

Com pompa e solenidade .

Há festas e euforia
Celebrações entre o povo

na transição deste dia
para mais um ano novo.

Esquecem-se as arrelias
Que se afogam na bebida

Entre galas e folias
Celebra-se enfim a vida.

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

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

nesta passagem terrena !...

Euclides Cavaco

ontem
Ontem,  foi apenas mais um dia que passou
sem dar por isso, se dele não há lembrança

Mas se dele  alguma coisa nos ficou
Que ela seja o alimentar duma esperança.

Ontem,  foi apenas mais uma pétala caída
Que mal caiu foi levada pelo vento
Dessa flor que retrata a nossa vida

no seu mais permanente movimento.

para onde foi cada pétala desfolhada?
Da frágil  flor que ainda tem perfume

porquê ? O vento as levou sem dizer nada.

bem sei que nada vale o meu queixume
porque cada ontem, é memória mitigada

do breve tempo, a que a vida se resume !…

Euclides Cavaco
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cASAl dA SemAnA

vídeo dA SemAnA

O ano de 2014 foi um ano de selfie e o ano onde 
muitos criaram vídeos informativos. a semana 
passada viviana Lourenço iniciou uma nova ven-
tura de vídeos sobre receitas portuguesas. podem 
ver este vídeo em francês no YouTube: 
http://youtu.be/rkkbSDchNmI

Zacary barreira festejou, na passada sexta-feira 
dia 26 de dezembro, na companhia de familiares 
e amigos, 16 anos de idade. O aniversário mais 
importante para a juventude, no continente nor-
te americano. antigamente, na celebração do 
“sweet sixteen”, as famílias apresentavam os fi-
lhos à sociedade, uma maneira de os expor a um 
futuro matrimónio. Zack, para os mais íntimos, 
ex-clarinete da Filarmónica portuguesa de mon-
treal, dedicou a sua carreira, após a música, ao 
desporto, mais precisamente ao futebol. segue 
presentemente um programa desporto/estudos na 
Escola Horizon Jeunesse, da cidade vizinha de 
Laval. O Jornal a voz de portugal deseja a maior 
das felicidades e sucessos ao amigo Zacary. mui-
tos parabéns.

PArAbénSFesteJando o novo ano
entre amigos em anJou

onovo ano é sempre diferente, as vezes em 
família outras com amigos. sábado 3 de 

janeiro de 2015, foi um dia bastante emotivo 
para mim. Após da grande festa da passagem 
de ano em Blainville, dois dias de descanso. 
Pus mão a obra, e, comecei e finalizei a parte 
infográfica do novo livro de Adelaide Vilela, 
Laços e Abraços, onde o seu lançamento será 
no dia 31 de janeiro de 2015 no Clube Portu-
gal. este livro é mais um, que eu dei um toque 
para ficar uma obra de arte para a comunida-
de. este ano vai haver 4 lançamentos de livros 
com o meu toque.
Este artigo não é para me autopromover mas é 

para celebrar este Novo Ano. Chegando um pou-
co atrasado na casa da Maria José Domingos e 
do Luis Domingos. Esta casa é uma verdadeira 
Casa Portuguesa, boa gente, boa comida, e bons 
cantores. Tive uma grande conversa política com 
o Liberal Miranda, a Filomena Costa sempre 

syLvio MARTiNs

com muita alegria e boa cantora, Luis Domin-
gos tocando viola como um grande artista, Isa-
bel e Orlando, João Martinho, Elisabete, Adília e 
Capela, Zé Martinho e Fernanda Cunha e Paula 
o Miguel Vilela, Guiomar e Manuel e Adelaide 
Vilela. Foi uma linda festa com muita alegria e 
cantigas. Parabéns.
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excelente Passagem de ano em santa Cruz 
com uma participação de aproximação de 

400 pessoas.
Dando-se início ao despedimento de 2014 com 

o excelente conjunto EVOLUTION e com a sala 
numa beleza com uma decoração como não se 
via á já longos anos. Para esta Passagem de ano 
as pessoas foram convidadas a trazerem a sua 
comida pois que a comunidade foi escutada pois 

PASAgem de Ano de 2014-2015
que as mesas estavam repletas de comida. Com 
a aproximação do novo ano de 2015 foi senti-
do a alegria e grande amizade em se felicitando 
dando os parabéns e desejando um feliz ano de 
2015  e claro abrindo-se o champanhe e o dito 
bolo rei e assim continuou a festa até as três da 
manhã. Pois está de parabéns os organizado-
res deste evento ao grupo da Senhora D. INÊS 
GOMES colaboradores, jovens, e a PAOLO’S 
CAFÉS que geralmente em todas as festas têm 
contribuindo com café, copos etc.  A missão de 
Santa Cruz vos agradece com um muito obriga-
do e desejando a todos os presentes e em geral a 
toda e a comunidade um ano de 2015 de muitas 
felicidades e prosperidades. BoAs FesTAs

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

domingo: 10h00-13h30

PASAgem de Ano de 2014-2015

Um ano novo chegou!!!! Com ele são reno-
vadas as esperanças e os desejos. 

Então, nos 10 últimos anos fui para Laval, Ho-
chelaga, Santa Cruz, Casa dos Açores do Quebe-
que, Associação Portuguesa do Canadá, Benfica, 
Clube Oriental, Anjou, Clube Portugal, na sala 
de Saint-Enfant Jésus,... este ano decidi de mu-
dar de ar e fui para o Hotel do Manuel Puga em 
Blainville, Le Miraga. Já que o ano 2015 é para 
renovar em grande estilo, comecei o Ano Novo 
com toda a energia de prosperidade, sucesso e 
harmonia!

Para um casal simples, a ir a um hotel de luxo 
e viver um momento único na sua, vale a pena 
dar um passo lá. A noite começou muito simples 
com algumas pessoas aqui e lá que eu conheci. 
A festa estava animada pelo conjunto Rythmo. 
O conjunto bastante popular na comunidade. É 
um conjunto que admiro muito porque toda esta 
equipa tem talento incrível para animar e fazer 
todos dançar até muito tarde. 

Na minha mesa eu estava muito bem acompa-
nhado com o proprietário do Chouriçor Joe Melo 
e também o proprietário do Monastesse Manuel 
da Ponte. Também através da sala tivemos ha-
via muitos portugueses que gostem um toque 
luxuoso tal como o bar aberto até 2 da manhã, 
um jantar de alta qualidade e no final da festa 
dar dois passos e ficar num dos quartos bastante 
luxuoso neste hotel. Parabéns ao Manuel Puga e 
a sua equipa para fazer desta passagem de ano 
um grande sucesso.

syLvio MARTiNs
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Como sempre o “réveillon” da Associação 
Portuguesa do Canadá decorreu num 

ambiente familiar de boa disposição e elegân-
cia. A verdade seja dita, o  jantar foi farto mas 
a confecção de alguns pratos não esteve ao ní-

PASAgem de Ano de 2014-2015
eLizABeTh
MARTiNs CARReiRo

vel de outros anos.
A música  convidava a dançar enquanto espe-

rávamos as últimas dez badaladas do ano velho. 
À meia noite na pequena pista de dança beijos e 
abraços e votos dum feliz ano novo.
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PASAgem de Ano de 2014-2015
hUMBeRTo CABRAL

A Passagem de ano é sempre um momen-
to muito importante para cada um de nós. 

Nesta noite pensamos ao passado,... o ano 2014, 
o presente,... a festa e o futuro,... o que vai acon-
tecer em 2015. Estive presente na passagem de 
ano do Centro comunitário de Anjou, e, foi uma 
grande festa com muita alegria. Parabéns aos or-
ganizadores e Feliz Ano Novo.
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mais uma iniciativa do rancho da santa cruz

o fim da temporada natalícia acabou com 
grande animação este fim de semana 

com as janeiras ou reisadas. 
Há quem diferencie uma coisa da outra. As rei-

sadas cantavam-se muito nas aldeias e vilas do 
Minho na noite de 5 para 6 de janeiro. Um grupo 
de homens com instrumentos folclóricos ou com 
apenas uma gaita iam de casa em casa à noiti-
nha cantar aos Reis Magos. Recebiam enchidos, 
vinho, nozes, figos e outras iguarias da mão do 
anfitrião. No fim festejavam o 
Deus Menino com os reis rece-
bidos. Caso o dono da casa re-
jeitasse o pedido dos reiseiros 
para cantar então dedicavam-
-lhe uma quadra satírica e con-
tinuavam para outra casa até 
percorrer toda a aldeia. 
As janeiras são cantadas por 

homens e mulheres depois 
do Natal até ao fim de janei-
ro com quadras dedicadas ao 
Natal  e ao ano novo. Aqui 
tão longe de Portugal o cantar 
dos Reis foi uma iniciativa do 
Grupo Folclórico Português de 
Montreal de Santa Cruz. Tudo 
começou numa cozinha quando algumas mulhe-
res do rancho faziam croquetes  para o Natal.  
Na brincadeira cantando falou-se  desta tradição  
portuguesa que são as janeiras. Foi assim lança-
do aos membros do grupo este grande desafio. 
Juntaram-se alguns amigos  e depois de poucos 
ensaios no passado dia 3 de janeiro saiu-se à rua 
de candeia acesa e com um frio terrível para can-
tar. Começamos a volta no Sá e filhos cantando 
para uma família que com saudade e lágrimas 
recordava os Açores onde o falecido pai também 
cantava as janeiras. 
Seguimos para o Soares com a Júlia muito ale-

gre a ver a sua casa invadida por gente conhecida 
que com: um bombo, uns cavaquinhos, uma vio-
la e uns acordeões tocavam e cantavam os Reis. 
À saída um pedaço de chouriço da casa e rumo 
aos  Romados para cantar ao Fernando e seus 

clientes que curiosos apreciavam sem entende-
rem muito bem o que se estava a passar. Com 
uma dentada de massa das ilhas da dona Rosa 
e um café estávamos prontos a enfrentar o frio 

novamente.
Fugindo ao frio, o grupo surpreendeu o pessoal 

da  Estrela  do oceano cantando para uma casa 
cheia. Um gole de licor para afinar a garganta.
Foi também feita uma surpresa  ao padre José 

Maria Cardoso cantando à porta da sua casa. 
Convidados a entrar ofereceu-nos uma garrafa de 
vinho do Porto, prometendo dar os reis na missa 
de domingo. Continuou-se então para o Portus 
calle  cantar para uma Helena muito emocionada 
que nos agradeceu com vinho do Porto, pastéis 
de bacalhau quentinhos e presunto.  Acabámos  a 
nossa volta cantando as janeiras na Casa Minho 
perante uns espectadores contentes com a ani-
mação inesperada. Escolhemos estes comércios 

por nos terem ajudado ao longo do ano  
No dia seguinte o grupo voltou a reunir-se para 

cantar os reis na missa da Epifania. E porque o 
prometido é devido, no fim da missa, o pároco da 
Santa Cruz deu-nos um cesto com uma chouri-
ça, um vinho verde e um pão. O grupo terminou 
cantando as janeiras aos fiéis que alegres saíam 
da igreja. 
Queremos agradecer a todas as pessoas que par-

ticiparam nas janeiras mas de modo especial aos 
membros honorários, aquelas pessoas que não 
fazem parte do grupo mas que juntaram-se a  nós 
para formar um grupo muito divertido e dedica-
do a esta projeto. Um obrigada especial ao Antó-
nio, Carlos, João, Melo e Tony, José, António e 
Claudia. As cantadeiras: Teresa, Rosa, Gracinda, 
Suzete e Alzira. Assim como todas as outras pes-
soas que cantaram sem esquecer a Amália e o 
Ricardo que com a lanterna na mão aluminaram 
o nosso caminho.
Cumprida a missão o grupo promete voltar 

para o próximo ano se deus quiser. 

eLizABeTh
MARTiNs CARReiRo
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rosa velosa
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514.366.2888

domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount

1280 AM

os mistérios que 2014
deixou sem resPosta
várias peças foram surgindo, ao longo dos 

meses, mas não foram suficientes para 
montar o puzzle. o ano 2014 terminou sem 
que se descobrisse o paradeiro do avião da 
Malaysia Airlines que desapareceu em março, 
com 239 pessoas a bordo. 
Por cá, a morte de seis estudantes na praia do 

Meco é um dos casos que mais intriga os por-
tugueses. Terá tudo acontecido ou não em con-
texto de praxe e será João Gouveia, o Dux, o 
responsável? A pergunta continua sem resposta.
No México, o que mais tinta tem feito correr é o 
desaparecimento de 43 estudantes. 
Ao que tudo indica, terão sido raptados e mor-

tos por narcotraficantes, mas os seus corpos ain-
da não foram encontrados.Há mais um caso de 
desaparecimento que dominou a agenda mediá-
tica de 2014. Trata-se das raparigas nigerianas 
sequestradas pelo grupo Boko Haram. As 300 
jovens foram raptadas da escola que frequenta-
vam, em maio. À iniciativa #BringBackOurGirls 
juntaram-se muitas das personalidades mais fa-
mosas do mundo.A erupção do vulcão na Islân-
dia Bardarbunga começou no final de agosto e 
continua até hoje. O tamanho da cratera, a enor-
me quantidade de lava e a quantidade de dióxido 
de enxofre lançado estão a intrigar os especia-
listas.No norte da Sibéria, uma cratera com 35 
metros de profundidade e cerca de 15 metros de 
diâmetro. Devido à sua dimensão, ficou conhe-
cida como o buraco do fim do mundo.Do outro 
lado do Oceano Pacífico, num quintal da Califór-

nia, um casal de meia-idade encontrou um tesou-
ro encontrado há mais de um século com 1.400 
moedas em ouro. Havia sido roubado do Museu 
Old Mint Building, em Sã Francisco, em 1901.A 
divulgação, por parte de um utilizador anónimo 
do site 4chan de fotografias de celebridades ‘em 
trajes menores’. A Apple confirmou que os ha-
ckers conseguiram as imagens através do acesso 

às contas iCloud, mas o FBI continua a investi-
gar quem é que esteve envolvido na operação.
Estará, mesmo, a Coreia do Norte por detrás do 
ataque feito à Sony? Washington responsabili-
zou aquele país pelo ato, mas os especialistas em 
segurança não estão certos disso, já que a inter-
net norte-coreana é maioritariamente fornecidas 
por empresas estrangeiras.
Ainda está por conhecer a origem do subma-

rino que estava misteriosamente escondido 
nas águas da suécia. inicialmente julgou-se 
ser russo, mas a hipótese foi depois descarta-
da.

d. manuel clemente vai 
ser cardeal em Fevereiro

o Patriarca de Lisboa foi 
um dos eleitos do Papa 

Francisco para os 15 car-
deais eleitores. segundo a 
Agência ecclesia, d. Manuel 
Clemente deverá assumir o 
cargo de cardeal numa ceri-
mónia agendada para 14 e 15 de Fevereiro, no 
vaticano.
D. Manuel Clemente vai ser cardeal a partir de 

fevereiro, avança a Agência Ecclesia. O Patriarca 
de Lisboa foi um dos eleitos do Papa Francisco 
para os 15 cardeais eleitores, que inclui ainda no-
mes de 14 países, tendo sido também nomeados 
cinco cardeais não-eleitores. O novo cargo do 
Patriarca deverá ser assumido a 14 ou 15 de fe-
vereiro, aquando do consistório para a criação de 
novos cardeais, que terá lugar no Vaticano. D. Ma-
nuel Clemente vai passar a integrar  “um colégio 
peculiar, ao qual compete providenciar à eleição 
do Romano Pontífice [Papa]”, tendo como função 
ser “um conselheiro específico que pode ser con-
sultado em determinados assuntos quando o Papa 
o desejar, pessoal ou colegialmente”, lê-se no site 
da agência.Neste momento, existem 110 cardeais 
eleitores, dos quais menos de metade provém da 
Europa (52). Segue-se a América (33, dos quais 
17 são do Norte e 16 latino-americanos), África 
(13), Ásia (11) e Oceânia (1).Portugal estava re-
presentado no Colégio Cardinalício até agora por 
D. José Saraiva Martins e D. Manuel Monteiro de 
Castro.De acordo com a Agência Ecclesia este é 
o segundo consistório do atual pontificado, após a 
criação de 19 cardeais, entre os quais 16 eleitores, 
a 22 de Fevereiro de 2014.
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estado Podia PouPar até 
20% com serviços Partilhados
Um estudo levado a cabo pela Accenture 

para a esPAP – entidade de serviços 
Partilhados da Administração Pública reve-
lou que se o estado utilizasse estes recursos de 
forma abrangente poderia poupar até 20%, 
relata o expresso.

Os serviços partilhados, se usados conforme as 
melhores práticas internacionais, podiam signifi-
car uma poupança ao Estado de até 20%, noticia 
o Expresso. Esta é uma conclusão do Plano Es-

tratégico dos Serviços Partilhados da Adminis-
tração Pública 2015-2017, elaborado pela con-
sultora Accenture para a ESPAP – Entidade de 
Serviços Partilhados da Administração Pública.
De acordo com o mesmo documento, se os servi-
ços partilhados fossem utilizados no seu poten-

cial máximo, “seria libertada 15% a 
30% da força de trabalho para outros 
fins”.
O estudo indica, ainda, que o que 

impede Portugal de chegar aos níveis 
internacionais nesta matéria é a “re-
sistência à mudança”, a “falta de em-
penhamento político” para transferir 
recursos dos organismos do Estado 

para a ESPAP e a legislação laboral que “restrin-
ge a mobilidade das pessoas e a realização de 
poupanças”.

“nÃo é aos berros que 
se deFende a madeira”
“o partido comigo vai funcionar de uma for-

ma completamente diferente”. É desta forma 
que Miguel Albuquerque se impõe como novo 
líder do Psd Madeira e dá início a uma série 
de críticas a Alberto João Jardim. em decla-
rações ao expresso, o ex-autarca do Funchal 
revela ainda que tenciona “privatizar” o Jor-
nal da Madeira, “uma arma de propaganda 
idiota”.

 Convicto de que irá alcan-
çar uma “maioria absoluta”, 
Miguel Albuquerque deixa 
claro que não tem “lugares 
para ninguém”. Em entrevis-
ta ao Expresso, o novo líder 
do PSD Madeira, Miguel Al-
buquerque, defende um par-

tido “moderno, aberto, ligado às novas gerações, 
aos trabalhadores, aos empresários e cosmopoli-
ta como a Madeira deverá ser também”. Para o 
ex-autarca do Funchal, o PSD Madeira não será 
mais o mesmo. “O partido comigo vai funcionar 
de uma forma completamente diferente”, diz, 
justificando que “não é aos berros ou através do 
insulto que se defende as posições da Madeira”.
Ao Expresso, o advogado de 53 anos critica a 
postura tida por Alberto João Jardim nas últimas 
décadas, lançando algumas farpas à “dialética” 
usada pelo antigo líder do Governo Regional. 
“Estive 19 anos na Câmara do Funchal e nunca 
tive cenas rocambolescas com os vereadores da 
oposição”, sublinha.Miguel Albuquerque desta-
ca ainda que a vitória no partido veio culminar 
“um processo que estava à vista: a necessidade 
de o partido mudar de protagonistas e políticas e 
se centrar no que é essencial”.Quanto ao Jornal 
da Madeira, Albuquerque defende que, em caso 
de vitória no Governo Regional, é para manter, 
mas que deve ser privatizado. 
“vamos tentar privatizar o jornal e tentar 

salvaguardar os postos de trabalho. Não faz 
sentido o governo tem um jornal. era uma 
arma de propaganda idiota, pois já não tinha 
credibilidade nenhuma. Foi um instrumento 
eleitoral, atacando pessoas e uma forma co-
barde onde não se podia sequer responder. 
isto é uma coisa terceiro mundista, é inacre-
ditável que tenha acontecido na Madeira em 
2014”.

sony: obama imPõe
sanções à coreia do norte
Barack obama, presidente dos estados 

Unidos, anunciou esta sexta-feira a impo-
sição de sanções à Coreia do Norte em respos-
ta ao ataque cibernético contra a sony.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Oba-

ma, assinou esta sexta-feira um novo pacote de 
sanções contra a Coreia do Norte na sequência 
do alegado ataque cibernético sul-coreano à 
Sony Pictures. Obama assinou uma ordem exe-
cutiva que prevê sanções contra três organiza-
ções e dez individualidades da Coreia do Norte 
que trabalham no Irão, Síria, China, Rússia e Na-

míbia.Estas medidas, diz a Casa Branca, serão 
uma resposta às ações “provocatórias, desestabi-
lizadoras e repressivas” do país, que já está sob 
sanções impostas ao programa nuclear. 
“Trata-se da primeira parte da nossa resposta”, 

advertiu a Casa Branca em nota hoje divulgada.
Alvo de um grande ataque informático, a Sony 
Pictures cancelou, numa primeira fase, a exibi-
ção do filme “The Interview”, sobre uma tenta-
tiva de assassínio da CIA (agência de serviços 
secretos externos norte-americanos) do líder 
norte-coreano, Kim Jong-Un. 
O filme acabou por ser distribuído através de 

serviços de vídeo ‘on-line’ e numa rede de salas 
mais restrita nos Estados Unidos.Washington, 

que acusa Pyongyang de estar por detrás do ata-
que, ripostou adicionando hoje à sua lista negra 
dez dirigentes do regime, a agência de serviços 
secretos norte-coreana e ainda duas empresas 
ligadas ao setor militar da ditadura comunista, 
precisou o departamento do Tesouro.As san-
ções, adotadas por um decreto do Presidente 
norte-americano, Barack Obama, “refletem o 
compromisso dos Estados Unidos de respon-
sabilizar a Coreia do Norte pelas suas ações 
destrutivas e desestabilizadoras”, argumentou 
o secretário do Tesouro, Jacob Lew, citado em 

comunicado.”Utilizaremos um vasto leque de 
ações para defender as empresas e os cidadãos 
norte-americanos e para nos defendermos con-
tra as tentativas de sabotar os nossos valores”, 
acrescentou.
A Coreia do Norte estava já sujeita a diver-

sas sanções internacionais devido ao seu con-
troverso programa nuclear.

“corruPçÃo” Foi eleita
Palavra do ano 2014
“Corrupção”, que significa “uso de meios ilíci-

tos para obter algo de alguém”, foi considerada a 
palavra de 2014, segundo uma votação do Grupo 
Porto Editora e na qual participaram 22.000 por-
tugueses. A 2ª palavramais votada pelos portu-
gueses foi “xurdir” e a 3ª foi “selfie”.

Portugal Prevê emitir
até 14.000 m€ em 2015
O IGCP prevê a emissão bruta de até 14.000 

M€ em dívida demédio a longo prazo em 2015, 
para cobrir os 11.000 M€ das necessidades de 
financiamento do ano. Segundo uma nota sobre 
o financiamento, o IGCP revela que a estratégia 
vai centrar-se na “emissão de títulos de dívida 
pública nos mercados financeiros em euros com 
realização regular de leilões de Obrigações do 
Tesouro”.
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sócrates em ‘maus 
lençóis’ aPós entrevista
o Procurador do Ministério Pú-

blico Rosário Teixeira e o juiz 
Carlos Alexandre acreditam que 
José Sócrates quer manipular o pro-
cesso da ‘Operação Marquês’ e es-
tão dispostos a apurar as condições 
em que este prestou declarações a 
uma estação televisão nacional. A 
confirmar-se a ilegalidade das suas 

declarações, o ex-primeiro-ministro 
poderá ser sancionado.
Terá José Sócrates infringido a lei 

ao responder ao pedido da TVI, para 
responder a um conjunto de pergun-
tas sobre o caso em que está a se 
acusado de corrupção, fraude fiscal 
agravada, branqueamento de capi-
tais e falsificação de documentos? 
A situação é, ainda, dúbia mas o 

Procurador do Ministério Público 
Rosário Teixeira e o juiz Carlos Ale-
xandre estão convencidos que pode 
se ter tratado de uma violação do se-
gredo de justiça, uma vez que este 

reproduziu o que foi dito em inter-
rogatório judicial. A confirmar-se, o 
ex-primeiro ministro não escapará a 
possíveis sanções, que podem pas-
sar por uma mera advertência ou até 
uma perda de regalias ou o isola-
mento, escreve o Jornal de Notícias.
Para já, o que falta esclarecer é se as 
declarações de Sócrates podem ser 

consideradas como uma entrevis-
ta (o seu advogado diz que não) e 
se estas colidem com a oposição já 
manifestada por Carlos Alexandre 
e pelo MP, que já haviam proibido 
o socialista de conceder entrevistas 
anteriormente, nomeadamente ao 
Expresso. De acordo com o apurado 
por outro diário português, o Diário 
de Notícias, o Procurador e o juiz 
acreditam que Sócrates estará a que-
rer manipular a investigação, crian-
do um ambiente adverso à investi-
gação e ponto em causa a recolha e 
conservação da prova.

ilegais no canadá e exPlorados 
Por outros Portugueses

emigrantes portugueses ilegais 
no Canadá acusam a própria 

comunidade portuguesa de apro-
veitamento e enriquecimento à 
custa dos mais vulneráveis, que 
são os trabalhadores indocumen-
tados.
 Canadá é conhecido como uma 

terra de oportunidades, mas nem 
todos têm essa sorte. Muitos portu-

gueses passam por grandes dificul-
dades, dada a situação ilegal em que 
se encontram e dizem ser vítimas de 
aproveitamento por parte de empre-
sários lusodescendentes. Um portu-
guês de S. Miguel (Açores), que não 
se quis identificar, dada a sua situa-
ção ilegal no Canadá, acusou, em 
declarações à agência Lusa, muitos 
empresários, tanto do ramo da cons-
trução civil, como na área da res-

tauração, de “enriquecerem através 
da exploração e quase escravatura 
dos seus conterrâneos”.”Perante a 
sociedade, essas pessoas são exem-
plares, mas depois pagam oito a 
nove dólares (cinco a seis euros) 
aos empregados e tratam-nos extre-
mamente mal. Além disso, dizem 
para trabalhares estas horas todas, 
não tens folgas, e ameaçam-te, se 

não quiseres, metem outro empre-
gado no teu lugar. É assim que se 
enriquece, na exploração e quase 
escravatura dos seus conterrâneos”, 
disse.Pedreiro de profissão, o portu-
guês que está no Canadá desde 31 
de março de 2012 mostrou-se “desi-
ludido e triste” de serem os próprios 
conterrâneos a “aproveitam-se da 
fragilidade” dos trabalhadores ile-
gais.

67 mil toneladas de
lixo enviado Para tratamento

Portugal enviou para outros 
países mais de 67.000 tone-

ladas de resíduos perigosos para 
tratamento em 2013 e recebeu 
17.000 toneladas, um valor oito 
vezes superior ao registado em 
2012, segundo a Agência Portu-

guesa do Ambiente (APA). 
O relatório sobre os Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos re-

fere a exportação de 67.259 tonela-
das de resíduos, para valorização e 
eliminação, em 2013, mais 3% do 
que no ano anterior, quando o valor 

enviado para outros países se tinha 
ficado
pelas 65.339 toneladas. 
O País recebeu 17.308 toneladas 

de resíduos para tratar ou eliminar, 
oito vezes mais do que o valor de 
2012, de 2.084 toneladas, informa a 

APA.
espanha é o país que recebe a 

maior quantidade dos resíduos 
que saem de Portugal para valo-
rização, atingindo 63.703 tonela-
das, número maior que as 61.245 
toneladas de 2012.
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a humanidade é uma esPécie que nÃo se resPeita

Nós que há milhares de anos indagamos sobre o 
mistério e os paradigmas da nossa existência, de-
víamos sobre tudo dedicar o nosso tempo a tentar 
descobrir coisas mais úteis, e significativas em 
beneficio da nossa espécie, tais como; uma in-
trospecção, ou seja uma mesa –redonda do (Eu), 
para conhecermos as nossas fragilidades e limi-
tações,  muitos cientistas não têm percebido que 
as crianças e os jovens passam mais de dez anos 
a aprender a falar a sua língua materna, mas não 
aprendem a falar de si mesmos e muito menos 
consigo mesmos. Que tipo de educação propo-
mos e que tipo de juventude formamos? Como 
prevenir a depressão, e a violência entre os jo-
vens se eles não se conhecem a si próprios? Se 
eles ficam pela superfície da sua própria persona-
lidade, não conseguem interiorizar-se e penetrar 
nas camadas mais profundas do seu próprio ser. 
Se na Segunda Guerra Mundial os soldados nazis 
tivessem viajado para dentro do seu próprio ser, 
tinham feito uma Mesa-Redonda do (Eu), visto 
as suas verdades, questionando-as, certamente se 
rebelariam contra Hitler, contra o nazismo e a 

exclusão de pessoas. Compreenderiam que uma 
criança judia que morria nos campos de concen-
tração era mais importante que todo o ouro do 
mundo. Infelizmente, morreu mais de um milhão 
de crianças e adolescentes. O povo alemão é um 
povo maravilhoso. Não foi um grupo específico 
de alemães que cometeu esse crime, foi a nos-
sa espécie que o cometeu contra si mesma. Um 
alerta! Se a Alemanha, que era o berço de um dos 
mais ricos conhecimentos filosóficos e académi-
cos da história, a maior vencedora de prémios 
Nobel nos primeiros trinta anos do século xx, foi 
seduzida, pelo menos uma parte da sua popula-
ção, pelas ideias de um psicopata, quem garante 
que os outros povos não serão seduzidos pelas 
ideias de outros (Hitlers) ? O conhecimento aca-
démico actual não produz vacina alguma entre 
os universitários, pois não estimula a interioriza-
ção e a consciência critica. Somente a aprendi-
zagem colectiva da Mesa-Redonda do (Eu) pode 
evitar novos desastres. Somente o (Eu) crítico, 
que aprende a questionar-se, a repensar-se e a 
debater consigo mesmo pode não ser frágil nos 
momentos de tensão interna e social. Nos países 
desenvolvidos, fala-se muito dos direitos huma-
nos, mas o grau de tolerância das pessoas é baixo 
nos focos de tensão. Por exemplo, quando se co-
mete um erro a conduzir, algumas pessoas mos-

tram uma agressividade súbita, buzinam e fazem 
gestos obscenos. Existe um alto índice de violên-
cia social, ataques terroristas, que ainda à pou-
co tempo presenciamos na capital do Canada,  
jovens que se suicidam, crianças que disparam 
sobre os colegas, são gritos de uma espécie em 
crise, mas esses gritos são inaudíveis para quem 
não tem sensibilidade. P.S. Parece loucura dialo-
gar consigo mesmo, mas a loucura é a ausência 
de um auto diálogo inteligente. Uma pessoa que 
pratica o auto diálogo não tem apenas mais con-
dições de superar as suas misérias psíquicas, mas 
tem também mais condições de se humanizar, ou 
seja, de se tornar tolerante, serena e humilde, 
pois reconhece as suas limitações, e as suas fra-
gilidades. A grandeza do ser humano está na sua 
capacidade de se fazer pequeno para poder pôr-
-se no lugar dos outros e entender o que está por 
de trás das suas reacções. Se os terroristas pa-
lestinianos praticassem a mesa redonda do (Eu),  
eles nunca fariam explodir os seus corpos para 
destruir pessoas inocentes. Entenderiam que não 
somos árabes, judeus e americanos, mas mem-
bros de uma  única e inestimável espécie. Ama-
riam mais, julgariam menos, compreenderiam 
mais. Entenderiam que os erros que são cometi-
dos contra o seu povo é fruto de uma espécie que 
não se interioriza nem reconhece as suas falhas.        

JosÉ dA CoNCeiÇÃo

2015 será ano 
de “reequilíbrio” no brasil
o novo ministro do Planeamento brasilei-

ro, Nelson Barbosa, afirma, numa entre-
vista publicada hoje, que 2015 será um ano 
de “reequilíbrio” para o país, impondo-se a 
“correção de alguns excessos”.
 Na primeira entrevista como ministro, ao diá-

rio brasileiro Folha de São Paulo, Nelson Barbosa 
antecipa um ano de “normalização e reequilíbrio”, 
durante o qual será necessário “corrigir alguns 
excessos e adaptar a política económica à nova 
realidade brasileira e internacional”.Essa adapta-
ção exigirá “algumas medidas restritivas a curto 

prazo, mas expansionistas, a longo”, realça.Pro-
gramas como abono salarial, seguro-desemprego, 
pensão pós-morte vão continuar, mas serão corri-
gidos “alguns excessos e distorções identificados 
há bastante tempo”, reconhece o ministro.No dis-
curso de tomada de posse, no primeiro dia do ano, 

a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, anunciou 
que o lema do seu segundo mandato será “Bra-
sil, pátria educadora”, dando ênfase à educação, 
e prometeu um reajuste fiscal e uma reforma 
política.”O Brasil precisa de voltar a crescer [...] 
e faremos isso com o menor sacrifício possível da 
população”, prometeu, reafirmando o compromis-
so de manter todos os direitos laborais e sociais.
Na entrevista publicada hoje, Nelson Barbosa su-
blinha o objetivo de que a despesa pública cresça 
“em linha com o PIB [Produto Interior Bruto] ou 
ligeiramente abaixo”.O titular da pasta do Planea-
mento admite que, nos últimos anos, a despesa 
pública ficou “bem acima do crescimento real do 
PIB”, porque “a economia desacelerou”, o que, 
se “momentaneamente é necessário”, já “a longo 
prazo, é insustentável”.Depois de um aumento de 
7,5 por cento em 2010, o crescimento da econo-
mia brasileira diminuiu, nos dois anos seguintes, 
para 2,7 por cento em 2011 e para 1 por cento em 
2012, voltando depois a subir, para 2,3 por cento 
em 2013.De acordo com as previsões para 2014, 
a economia registará um aumento entre 0,9 e 0,20 
por cento e em torno de 0,7 por cento, ou menos, 
em 2015.

socialite é Presa Por
mandar matar Por ciúmes

A polícia de Manaus (AM) prendeu a so-
cialite Marcelaine santos schumann, 36, 

suspeita de mandar matar uma mulher de 35 
anos, em novembro, por causa de ciúmes.
A socialite voltou de Miami, nos Estados Uni-

dos, prestou depoimento e foi levada para a ca-
deia feminina, após fazer exame de corpo delito. 

Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, ela viajou 
para os EUA com o marido em 8 de dezembro, 
dez dias antes de ter decretada sua prisão preven-
tiva pela Justiça do Amazonas. A vítima, Denise 
Almeida, levou um tiro, mas se recupera e passa 
bem. As duas mulheres eram casadas e teriam se 
envolvido com o mesmo homem, também casa-
do. Denise foi baleada quando saía da academia 
que costumava frequentar. Ela nega ter tido um 
caso com o amante da socialite.

transPorte: cooPerativas continuam ParalisaçÃo

os motoristas e cobradores das cooperativas de 
transporte que atendem sete regiões do Distri-

to Federal decidiram continuar a paralisação inicia-
da no último mês. 
Eles cobram o pagamento dos salários e bene-

fícios de dezembro, que estão atrasado desde o 
dia 31. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, 
funcionários das empresas MCS, Coopatag e 
Cootarde estão de braços cruzados. O DFTrans 
(Trasporte Urbano do Distrito Federal) afirmou 

que o transporte convencional está atendendo à 
demanda das regiões e que a gestão do fluxo de 
caixa é de responsabilidade das empresas, mas 
que a autarquia está empenhada em acelerar os 
repasses desde 1º de janeiro. 
As cooperativas receberam o valor de R$ 58 

mil referente ao gasto diário dos usuários. Para 
quitar as dívidas com as empresas e cooperativas 
ainda falta um repasse de R$ 360 mil, que deve 
ser realizado nos próximos dias.
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nÃo me digas essa conversa

JoeL NeTo

REGRESSO A CASA | UM DIÁRIO AçORIANO

TeRRA ChÃ, 24 de NoveMBRo de 2014
Sinto-me tentado por um boné de feltro, mas já 

tenho um azul-escuro, de bombazina. Em todas as 
lojas há rapazes a discutir a roupa com as empre-
gadas. Usam palavras com “cerzido” e “espinha-
do”. Saem frustrados com a escassez de soluções 
e continuam a debater o problema, uns com os 
outros, rua abaixo. Sento-me na velha Barbearia 
Campos. Mando cortar, a ver se me ocorre um 
plano. Nada. As livrarias são elas próprias um es-
tardalhaço de cor e de bulício. Às seis em ponto, 
o homem-estátua da Rua Augusta desfaz a sua 
pose de Bonaparte e põe-se a arrumar o palanque. 
Instala-lhe umas rodinhas e empurra-o pelas ruas 
dos Douradores e dos Fanqueiros, o pombo arti-
ficial ainda empoleirado no seu ombro esquerdo, 
muito obediente. Perco-o de vista e depois deixo 
de ouvir também o carrinho, chiando. Cai a noite. 
Entro numa dessas lojas do costume e mando vir 
dois maços de cuecas. “Boxers”, embelezo. Che-
go a ficar decepcionado quando a empregada me 
pede menos de trinta euros.

TeRRA ChÃ, 25 de NoveMBRo de 2014
Esta semana já me chamaram lumbersexual 

umas três ou quatro vezes. Aparentemente, nem 
pondo-se a milhas um tipo escapa às categori-
zações da grande cidade: basta vir uns dias de 
visita, que logo tem de ser enfiado na gavetinha 
certa. Desta feita, não é mau. Chegámos àquele 
momento em que os tipos gordos, desleixados e 
de mochila às costas podem ser considerados to-
talmente desejáveis. Suponho que, no meu caso, 
o facto de chegar do campo ajude, mesmo não 
vestindo uma camisa aos quadrados há uns dez 
anos. Mas também nós tínhamos de ter o nosso 
dia. De resto, não difere em nada dos restantes, 
este esforço de tipificação. Podia ser um método 
para entender o mundo. Não é. Vivemos um tem-
po de tribalismo como nenhum outro no percurso 
desta civilização (eu ainda digo “civilização”). 
As guerras andam longe, Deus desapareceu das 
contas e estamos todos cada vez mais igualmen-
te pobres. Como haveríamos de organizar-nos?
Se não há contrastes, há matizes. A verdade é 

que precisamos de uma camisola. Bem vistas as 
coisas, nem tudo é mau nisso. Para as equipas 
de futebol, por exemplo, é óptimo. Precisamos 
de pertencer a algo mais amplo do que nós. Pre-
cisamos de pertencer a algo que nos transcenda 
e a que, em todo o caso, possamos continuar a 
pertencer depois da morte. Precisamos de vencer 
a morte e há cada vez menos ferramentas. Talvez 
só a obsessão da fama caracterize melhor este sé-
culo. A fama dispensa as tribos. A fama é a nossa 
própria tribo – coisa mais fixe não haverá. Feliz-
mente, as modas demoram sempre a chegar às 
ilhas, pelo que posso aproveitar esta semana na 
capital e a próxima na Terceira. Não me parece 
que uma coisa assim dure mais de quinze dias.
Tal pena ser casado.

TeRRA ChÃ, 26 de NoveMBRo de 2014
Cai sobre Lisboa uma chuvinha benigna, daque-

las de abrir o guarda-chuva e fechá-lo ao fim do 
quarteirão. O efeito é o mesmo de um dilúvio. O 
trânsito engarrafa. Há apitos. Mulheres bem ves-

tidas erguem-se às esquinas, em busca de um táxi. 
Rapazes a quem os fatos assentam mal, com gra-
vatas fluorescentes à treinador de futebol, correm 
entre beirais, segurando as lapelas.
Uma amiga de há mais de duas décadas pede para 

adiarmos o nosso almoço para o dia seguinte. Sur-
preendo-me, como se me tivesse esquecido. Para 
nós, açorianos, isto não chega a ser uma chuvinha: 
é quase bom tempo. Mais de cinco dias retidos na 
ilha das Flores, sem comunicações, combustíveis 
ou farinha – só começamos a enervar-nos a partir 
daí. Sorrio e acendo um cigarro. Na Tezenis do 
Rossio, um rapaz e uma rapariga dançam na mon-
tra, vestidos de pijama. Vão acenando um peque-
no cartaz. Têm vergonha um do outro e têm vergo-
nha dos clientes, que por sua vez sentem vergonha 

por eles também. Nem uma só pessoa pára a ver 
a montra. Tresanda a desemprego, a desespero e 
a humilhação. E, ademais, pinga. Sinto saudades 
do meu cão. Do meu nevoeiro. Pergunto-me se o 
plátano já perdeu as últimas folhas, para que pos-
samos começar a moldá-lo. Telefono ao Chico a 
ver se acabou de arrumar a garagem. Lembro-me 
da lenha que tenho de encomendar para o Inver-
no. Fui picado pelo mal do apego à terra. Como 
aqueles a quem torcia o nariz, parto excitado e, ao 
fim de uma semana, estou repleto de melancolia. 
Acontece até com continentais que em algum mo-
mento se mudaram para a ilha, e eu ainda tenho 
sobre eles o peso da grande deusa Memória. A ci-
dade trata-me bem, mas ainda vem longe a hora 
do regresso. É despachar as reuniões e abreviar.
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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

associações e clubes

Centro de ajuda à Família t.:514.982.0804
Centro acção sócio Comunitário t.:514.842.8045

centroS

FilArmónicAS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, rue Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS FolclóricoS
cAmpINOs DO rIbAtEJO t.:514.648.8343
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAl DE mONtrEAl t.:514.834.0920
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406
vErDE mINhO t.:514.865.7603

igrejAS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

CâMBio do dóLAR CANAdiANo
6 de JANeiRo de 2015

1 eURo = CAd 1.411210
4245 Boul. st-Laurent Tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

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

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

imPecável!!! 
duplex com cave toda acabada e gara-
gem. Casa muito bem estimada, mesmos 
proprietários desde 27anos! teto, janelas 
e portas novas e muito mais! belo, grande 
quintal. rés-de-chão disponível ao com-
prador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! bem situada ao 
suL da autoestrada metropolitana, numa 
rua bem sossegada. 

$479,000

Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da mont royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na mon-
tanha! venha ver! $369,000 negociável.

Plateau
Magnifico apartamento renovado 
a alugar na rua Coloniale. 4 ½ com 
um quarto fechado (poss. de separar 
un 2do quarto). Cozinha e casa de 
banho renovadas. inclui os electro-
-domesticos , aquecimento , electri-
cidade e ar-condicionado. tem um 
pequeno quintal ao uso exclusivo. 

$1350/mês
dispOnivEL rapidamEntE!

a beira de villeray
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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 pessoas 
para embalagem, produçao, limpeza, carrinho 
elevador “shipping” e trabalho geral, para o dia, 
das 7h00 às 15h30 e para a noite das 15h30 até 
meia-noite. 

Enviar cv por e-mail: hr@worlee.net

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

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

Precisa-se de um trabalhador em 
manutenção geral de edifícios. Tais como 

reparos de pequenas obras como executar 
canalização 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 manutenção geral de edifícios. 
REQUISITOS: Licença e ter um carro

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

vende-Se

AlgArvE | ApArtAmENtO à vENDA
OpOrtuNIDADE úNIcA

a 4 minutos da praia  de monte gordo, com 95 m2, 
2 quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão 
espaçoso (possibilidade de outro quarto). 

ImpEcávEl. 79 000 EurOs
Inf.: 514 815-1603

lIbErAl pErEIrA DE mEDEIrOs
1935-2015

Faleceu em montreal no dia 4 de 
janeiro de 2015, com 79 anos de 
idade. O sr. Liberal pereira de 
medeiros, natural de Fenais da Luz, 
são miguel, açores, esposo da jà 
falecida Candida de Faria amaral.
Deixa na dor seus filhos/as Eusébio 
(tanya), nelson (milena), José (ana 
Paula), Anita (Mike) e Gabriela 
(José), seus netos/as marissa, Emily 
rose, ryan James, stephanie, 
andrea, vincent, sabila, mathew, 
brian e alexander, suas irmãs, 
cunhados e assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, Jean-talon Est, montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
sandra maria pereira

a missa de corpo presente terá lugar, hoje, quarta-fei-
ra dia 7 de janeiro de 2015 às 11h30, na igreja santa 
Cruz. vai ser sepultado no Cemitério près du Fleuve, 
Longueuil.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

†

†

† ANgElINA tAvArEs
Faleceu em montreal no 
dia 2 de janeiro de 2015, 
com 90 anos, a sra. an-
gelina tavares, natural 
de Calhetas, são miguel, 
açores, esposa do já fale-
cido senhor manuel Fur-
tado.
Deixa na dor sua filha Ma-
nuela (antónio matias), 
seus netos/as sónia (Fer-
nando Farias), michael, 
Carrie (marc-andré), de-
rek (Kimberly), e Tiffany 
(Samuel), bisneto/as Maika, Alycia e Jamie, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, Jean-talon Est, montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
bruno costa
missa do corpo presente foi segunda-feira 5 de janeiro 
de 2015, às 10 h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado no 
cemetrio notre-dame des neiges.
a missa do sétimo dia será amanhã, quinta-feira, às 
18h30 na igreja santa Cruz.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

DOmINgOs cAstrO
Faleceu em montreal no dia 30 de 
dezembro de 2014, com 72 anos, 
o sr. domingos Castro, natural de 
paços de brandão, aveiro, portu-
gal, esposo da já falecida senho-
ra rosa Oliveira.
Deixa na dor seu filho Fernando 
(France Thibault), sua filha Cris-
tina (Casey marques), seu neto 
brandon Castro marques, suas 
irmãs maria Luisa, maria Emilia, 
idalina, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
missa do corpo presente foi terça-feira 6 de janeiro de 
2015, às 10 h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado no 
cemitério repos st-François d’assise.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

5½ apartamento (primeiro andar) situado em Rose-
mont perto da Promenade Masson. Recém-pintado em 
Branco e Bege (primeiro andar num triplex); casa de 
banho renovado;  ocupação em outubro; não fumador; 
bairro tranquilo e seguro; 1000$ por mês (aquecimen-
to não incluído); referências necessárias. 

pAulO: 514-512-2476

AlugA-Se

†

Precisa-se de Chef 
cozinheiro com

capacidade de ser 
gerente de um
restaurante. 

- Tomar conta do inventário
- Deve falar francês e Inglês
- tarefas quotidianas
- Capacidade de liderança
- 5 anos de experiência

sAlárIO muItO bEm rEmuNErADO
514-688-1015

mArIA DO cArmO lEAl vAz
1930-2015

Faleceu em montreal no dia 6 de ja-
neiro de 2015, com 84 anos de idade.
a sra. maria do Carmo Leal vaz, na-
tural de Covão do Coelho, minde, al-
canena, portugal.
Deixa na dor seus filhos/as, netos/as, 
bisnetos/as familares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
O velório terá lugar sexta-feira, 9 de janeiro de 2015 das 
14h às 17h e das 19h às 22h. missa de corpo presen-
te será sabado 10 de janeiro de 2015 às 10h na igreja 
santa Cruz.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.
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uma noite no museu 3
o segredo da tumba
Com ares de encerramento da franquia, 

Uma Noite no Museu 3 leva o guarda no-
turno Larry daley ao Museu Britânico, em 
Londres, onde ele e seus companheiros ten-
tam resolver um mistério que ameaça acabar 
com magia que dá vida a figuras históricas. 
Com ótimos efeitos especiais e novos perso-
nagens, o longa diverte tanto quantos os an-
teriores e continua como ótima opção para o 
público jovem. o interessante desse longa é a 
nova locação, a qual garante novidade para a 
aventura - e isso é ótimo.
A história é simples e tem ritmo acelerado, com 

muitas cenas de perseguição, combates e mo-
mentos cômicos para envolver as crianças. O 
diretor Shawn Levy também está de volta e faz 

bom trabalho ao manter estilo excêntrico, mas 
consistente dos dois primeiros filmes da trilogia. 
Já os roteiristas David Guion e Michael Handel-
man decidiram retomar a dinâmica pai e filho 
estabelecida nos anteriores, mas acabam por se 
atrapalhar e a ideia de Nicky ser DJ na Europa 
para desespero do pai poderia ter sido abandona-
da por completo.
Como era esperado, o humor inexpressivo de 

Ben Stiller dá tom ao filme. Dessa vez, o ator 
também interpreta um neanderthal que acha que 
Larry é seu pai, mas esse personagem não fun-
ciona e seria melhor se tivessem deixado essa 
ideia de lado. Robin Williams (Teddy Roose-
velt), Owen Wilson (Jedediah) e Steve Coogan 

(Otávio) parecem a vontade e, como consequên-
cia, arrancam mais risadas do público do que o 
protagonista. Porém, é o macaco-prego Dexter 
quem, provavelmente, fará as crianças cairem 
em gargalhadas.
Quanto aos novos personagens, Rebel Wilson, 

como guarda noturna do museu londrino, parece 
não encontrar sua personagem, a qual é grossei-
ra e irritante. Dan Stevens, conhecido pela sé-
rie Downton Abbey, faz entrada triunfal como 
Sir Lancelot, cavaleiro criado no estilo Monty 
Python, ao iniciar uma luta épica contra um di-
nossauro esqueleto. Entretanto, seu personagem 
perde a força aos poucos devido ao roteiro, que 
arrisca reviravoltas sem sentido perto do final.
Um dos principais momentos do filme, entre-

tanto, acontece com Stevens, quando seu perso-
nagem encontra Hugh Jackman em uma partici-
pação especial muito divertida. Além disso, Sir 
Ben Kingsley aparece como faraó e, em cinco 
minutos, consegue cativar o público, especial-
mente com a engraçada cena na qual discute o 
êxodo bíblico com Stiller. Fica ainda melhor 
se lembrarmos que Kingsley está nos cinemas 
como ancião judeu no longa Êxodo: Deuses E 
Reis.
Apesar das boas participações, Uma Noite no 

Museu 3 falha ao focar demais seu humor nas 
crianças. As cenas de ação são divertidas e exis-
tem poucas piadas voltadas para os mais velhos, 
mas raramente o longa consegue arrancar risa-
das de pessoas todas as idades ao mesmo tempo. 
Apesar disso, os pais não devem ficar entedia-
dos, afinal o tom de aventura agrada.
Uma Noite no Museu 3 - O Segredo da Tumba 

é um divertido filme para a família, com bom 
ritmo e visual cativante. As grandes estrelas aju-
dam a elevar o nível da produção e o longa ainda 
conta com uma grande cena final de Robin Wi-
lliams, em uma das suas últimas performances, 
que certamente vai deixar muitos no cinema com 
nó na garganta. Seja qual for seu motivo para 
assistí-lo, certamente é ótima opção para quem 
quer se divertir um pouco, sem pensar demais. 
Especialmente após o reveilon.

fIlhO DEputADO
Dois homens já velhotes falavam sobre os seus 
filhos, pergunta o primeiro:
- E o seu filho, está bem?
responde o segundo: - pois está. Está lá pra 
Lisboa há muitos anos. Não é por ser meu fi-
lho, mas é muito esperto. Anda lá com aqueles 
senhores da alta, com aquela gente assim. Sim, 
senhor. E está muito bem. vive muito bem. Inte-
ressado, pergunta o primeiro: - Muito me conta. 
Mas em que é que ele se emprega?
Diz o segundo: - Olhe, nem sei bem. mas ele 
agora é lá daqueles que falam muito… como é 
que se chama aquilo? É daqueles… é doputedo. 
é isso, é doputedo!

Loiras coscuvilheiras
Duas loiras encontram-se. Diz uma:
- Então, já sei que, ontem à tarde, a graça e a 
Encarnação estiveram em tua casa a lanchar! 
Correu tudo bem?
Diz a outra loira: - Nem por isso! Eu tinha de 
contar à Graça uma infinidade de coisas a res-
peito da Encarnação e à Encarnação outras coi-
sas a respeito da Graça, mas, como elas vieram 
juntas e saíram juntas, não pude dizer nada. 
Que seca, menina, que seca!

Quantos são os sacramentos?
A professora de catequese:
- Menino Dinis, diga-me quantos são os sacra-

mentos.
O menino: - são sete.
A professora: - muito bem! E, até agora, quan-

tos recebeste já?
O menino: - O baptismo, a primeira comunhão 

e a vacina…

lego o hobbit
LEgO O Hobbit é mais uma 

das adaptações da traveller’s 
tales para franquias consa-
gradas nos cinemas. é de se 
pensar se a empresa não está 
lançando títulos demais em um 
curto espaço de tempo. Com 
LEgO marvel super Heroes, do 
fim de 2013, e The LEGO Mo-
vie videogame, que chegou aos 
consoles em fevereiro, este é o terceiro jogo da 
fórmula em menos de seis meses.

também é inevitável a comparação com LEgO 
O Senhor dos Anéis, lançado no fim de 2012. O 
jogo anterior explora a terra-média, mas em lo-
cais diferentes dos abordados pela primeira trilo-
gia de Peter Jackson. Neste game, a história tem 
elementos de O Hobbit - uma Jornada inesperada 
e O Hobbit - a desolação de smaug. Enquanto o 
primeiro game ia aos confins de Mordor, passan-
do por minas tirith, o novo título conduz o jogador 
pelos domínios do rei élfico Thranduil, a Cidade do 
Lago e a montanha solitária, Erebor.

dc comics vai encerrar 13 séries em março

Convergence, o grande evento no universo 
da dC Comics para 2015, que ocupará as 

séries da editora entre abril e maio antes do 
novo relançamento de títulos da editora em 
junho, será mesmo precedido do encerramen-
to de várias hQs. A lista foi divulgada.
São 13 séries que terminarão 

em março. Entre elas, veteranas 
como Swamp Thing e Green 
Lantern Corps  - que é publica-
mente ininterruptamente desde 
2006 - e séries lançadas em ou-
tubro deste ano, como Klarion 
e Arkham Manor. Completam a 
lista: Aquaman and the Others, 
Infinity Man and the Forever 
People, Secret Origins, Star-
-Spangled War Stories, Trinity of 
Sin, World’s Finest, Batwoman, 
Green Lantern: New Guardians, 
Red Lanterns e as minisséries 
New 52: Futures End, Batman: 
Eternal e The Multiversity.
Ao final de Convergence, em ju-

nho, espera-se que algumas dessas séries cance-
ladas retornem em novas versões, embora a DC 
não tenha confirmado nada ainda nesse sentido.
Convergence será dividido em uma minissérie 

de nove edições e 40 minisséries derivadas em 
duas partes cada, abordando o que acontece com 

universos que já deixaram de 
existir. Ao observar estas realida-
des na linha do tempo dos Novos 
52, Brainiac quebra as barreiras 
que as separam, para ver como 
esses mundos interagem entre si. 
A minissérie também apresenta-
rá um novo vilão, Tellos, que tem 
seu nascimento ligado a Brainiac 
e um misterioso planeta.
o evento contará com diver-

sos autores, mas a trama prin-
cipal foi desenvolvida pelo es-
treante em quadrinhos Jeff 
King, veterano roteirista de Tv 
conhecido por White Collar e 
Continuum.
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cArNEIrO: Carta dominante: 9 de paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes 
não o levam a lado algum, tenha confiança na 
pessoa que tem a seu lado. viva o presente com 

confiança! Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma 
muitos doces. 
dinheiro: momento propício para fazer um investimento 
mais sério.
números da semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

tOurO: Carta dominante: 7 de paus, que sig-
nifica Discussão, Negociação Difícil. Amor: Po-
derá reconciliar-se com uma pessoa com quem 
já não fala há alguns anos. aprenda a escrever 

novas páginas no livro da sua vida! saúde: sistema ner-
voso alterado. pense positivo. dinheiro: tudo correrá 
dentro da normalidade, se souber argumentar. números 
da semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

gémEOs: Carta dominante: 8 de paus, que sig-
nifica Rapidez. Amor: Não deixe que a rotina per-
turbe a sua relação afetiva. tenha a ousadia de 
sonhar! saúde: Cuidado com o consumo exces-

sivo de doces. dinheiro: não gaste mais do que aquilo 
que realmente pode. 
números da semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

cArANguEJO: Carta dominante: 8 de Ouros, 
que significa Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos 
também fazem parte da nossa personalidade, 
não espere encontrar alguém perfeito. descubra 
a imensa força e coragem que traz dentro de si!

saúde: poderá sofrer algumas dores de cabeça. dinhei-
ro: nada o preocupará.
números da semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

lEÃO: Carta dominante: 6 de Espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: Não sinta 
saudades daquilo que não viveu. pense nos 
momentos lindos que teve na sua infância. Que 

o futuro lhe seja risonho! saúde: poderá sofrer de uma 
quebra de tensão, tenha cuidado! dinheiro: a impulsivi-
dade poderá causar alguns estragos na sua conta ban-
cária. números da semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

vIrgEm: Carta dominante: valete de Ouros, 
que significa Reflexão, Novidades. Amor: As 
brincadeiras serão uma constante na sua rela-
ção afetiva. Exercitar a arte de ser feliz é muito 

divertido! saúde: não deixe que a irresponsabilidade 
afete a sua saúde, e procure com maior regularidade o 
médico. dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados. 
números da semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

bAlANÇA: Carta dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Deixe de lado o orgu-
lho e dê o braço a torcer. seja honesto consigo 
próprio, não tenha receio de reconhecer os seus 
erros e traçar novas rotas de vida. saúde: possí-

veis dores musculares, sem motivo aparente. dinheiro: 
se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para pa-
gar as contas que tem certas.
números da semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

EscOrpIÃO: Carta dominante: O mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Aproveite os momen-
tos com a família pois dar-lhe-ão um grande 
bem-estar emocional. viva de uma forma sábia.

saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-estar 
físico e emocional. dinheiro: tenha presente a situação 
de crise em que se vive.
números da semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

sAgItárIO: Carta dominante: a Estrela, que 
significa Proteção, Luz. Amor: Dê mais atenção 
aos seus familiares mais próximos. reúna a sua 
família com o propósito de falarem sobre os pro-

blemas que vos preocupam. saúde: tudo correrá dentro 
dos parâmetros normais. dinheiro: nada de preocupan-
te acontecerá. números da semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

cAprIcórNIO: Carta dominante: a Lua, que 
significa Falsas Ilusões. Amor: Não esconda os 
sentimentos, partilhe as suas dúvidas e receios 
com a pessoa amada. Que a luz da sua alma 

ilumine todos os que você ama! saúde: não deixe que o 
stress e a tensão o conduzam a desequilíbrios. dinhei-
ro: não aposte em investimentos de risco.
números da semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

AquárIO: Carta dominante: a imperatriz, que 
significa Realização.  Amor: O amor espera por 
si. saiba estar à sua altura. Que o amor esteja 
sempre no seu coração! saúde: tendência para 

dores de barriga. dinheiro: Efetuará bons negócios. nú-
meros da semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

pEIxEs: Carta Dominante: o Sol, que significa 
proteção e germinação. 
amor: O amor e o carinho reinarão na sua rela-
ção afetiva. Que tudo o que é belo seja atraído 

para junto de si!
saúde: a rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
dinheiro: sem problemas neste campo da sua vida.
números da semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.
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PAlAVrAS cruzAdAS

horóscoPo maria Helena martins

PeNSAmeNto dA SemANA

SoluÇão dA SemANA PASSAdA

hOrIzONtAIs: 1. bar, refutar. 2. acas, mélroa. 3. goiaba, ai. 
4. vir, Ânodo. 5. marasmo, at. 6. me, sob, nE. 7. ui, bilioso. 
8. Caril, tua. 9. Os, torrar. 10. selada, Odin. 11. amarela, ata.
vErtIcAIs: 1. baga, mucosa. 2. aco, meia, Em. 3. raiva, 
rola. 4. sair, bisar. 5. brasil, de. 6. Ema, sol, tal. 7. Fé, Âmbi-
to. 8. ulano, Ouro. 9. trio, sarda. 10. ao, dano, ait. 11. rabote, 
urna.

quem nos dará música
em Portugal Para 2015
Comecemos, naturalmente, pelos primei-

ros dias do ano. dulce Pontes regressa 
já esta quarta-feira aos palcos portugueses, 
primeiro no dia 7 de janeiro, no Coliseu de 
Lisboa, e depois, dia 17, no Coliseu do Porto. 
Na quinta-feira, no Musicbox, a oportunidade 

para ver ou descobrir o disco “Canções Mortas” 
de Coelho Radioactivo, projeto de João Sousa. 
No dia 14, o ex-vocalista dos My Chemical Ro-
mance, GerardWay, vai estrear-se a solo em Por-
tugal, no Armazém F, e mostrar o seu primeiro 
disco, “HesitantWay”. No dia 15, mais música 
portuguesa: Norberto Lobo apresenta o mais 
recente “Fornalha” na Igreja de St. George, em 
Lisboa, e no dia 16 na Culturgest, no Porto. Ain-
da ao som das guitarras, no dia 20, Tó Trips e 
Filho da Mãe partilham o palco do Teatro Maria 
Matos. No dia 23, o Lux recebe uma noite de 
três bandas portuguesas: Riding Pânico, Pista e 
Jibóia. Para quem está mais interessado em fado, 
Gisela João atua no Porto, no Coliseu – o concer-
to no Coliseu de Lisboa está agendado para dia 
31. E o projeto luso-brasileiro de Fred Ferreira, 
Marcelo Camelo e Mallu Magalhães, a Banda do 
Mar, vai fazer o primeiro concerto em Portugal 
depois da longa digressão pelo Brasil: o concerto 
de dia 28, no Tivoli, em Lisboa, está já esgotado 

e por isso foi adicionada nova data, na véspera, 
a 27; e a 30 de janeiro, o rapper brasileiro Criolo 
traz o seu mais recente “Convoque Seu Buda” ao 
Armazém F. No primeiro trimestre do ano, nota 
ainda para os concertos de Simple Minds (7 e 
8 de fevereiro, nos Coliseus de Porto e Lisboa, 
respetivamente); José González (CCB, dia 19) e 
as idas de António Zambujo aos Coliseus (19 de 
fevereiro, em Lisboa, e 20 no Porto).
Para o resto do ano, já estão agendados con-

certos para todos os gostos: hardwell (7 de-
março no Meo Arena), Panda Bear (11 de 
março, no Teatro Maria Matos) ou Maroon 5 
(17 de junho, no Meo Arena).
NOs prImAvErA sOuND
porto, de 4 a 6 de junho
patti smith; ride; sun Kill moon
NOs AlIvE’15
Passeio Marítimo de Algés, de 9 a 11 de julho
muse, metronomy, alt-J, Jessie Ware, Future islands, 
the ting tings, Kodaline, the Jesus and mary Chain, 
dead Combo
supEr bOcK supEr rOcK
parque das Nações, de 16 a 18 de julho
Florence and the machine
EDp coolJazz, Oeiras, mês de julho
Chick Corea & Herbie Hancock; Mark Knopfler
• MEO MARÉS VIVAS
vila Nova de gaia, de 16 a 18 de julho
Lenny Kravitz, ana moura
• MEO SUDOESTE 
zambujeira do mar, de 5 a 9 de agosto
Calvin Harris, Jimmy P, Showtek

hOrIzONtAIs: 1. Cerimónia pública e solene (pl.). 
soleira da porta. 2. planta leguminosa hortense de se-
mente comestível. ilícito. 3. assalta. parte do pão que 
fica dentro da côdea. 4. Pequena sela rasa. Enfeitar. 
5. Caminhava. Outra coisa (ant.). Lamento. 6. unidade 
de medida agrária equivalente ao decâmetro quadra-
do. monarca. deseje. 7. recitei. mover-se de um sítio 
para outro. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e ou-
tras relações (prep.). 8. Aprazível. Antiga flauta pastoril 
(poét.). 9. Purificar. Curral. 10. Leal. Espécie de cuba 
ou pequena dorna para o vinho. 11. Distraídas (fig.). 
dar asas a.

vErtIcAIs: 1. perda total ou parcial da fala. a primei-
ra letra dos alfabetos grego e siríaco. 2. apalpar. movi-
mento periódico do nível das águas do mar. 3. do feitio 
de ovo. pôr em nível superior. 4. ave cujo canto parece 
dizer o seu nome. vazio. 5. gostar muito de. mamífero 
cetáceo muito voraz. 6. graceja. norma social. aque-
les. 7. antiga armadura para a cabeça. Enfurecer. 8. 
borda. apõe o veto a. 9. Ânsia da morte. vereador mu-
nicipal. 10. peça de madeira, etc., para segurar aper-
tando. Criança do sexo feminino. 11. Cheiro agradável. 
meter em mala.

Queria não controlar meu coração. Penso: se pu-
desse entregá-lo ao menos por um final-de-semana 
esta chuva caindo em meu rosto teria outro sabor. 
Se amar fosse fácil eu estaria abraçada com ele, e a 
letra da música contaria uma história que é a nossa 
história.

paulo coelho
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AUGUsTo MAChAdo

os Frutos revelam a qualidade da árvore

Permitam-me recorrer a esta intemporal pa-
rábola Cristã para abordar uma questão 

que continua e deverá continuar nos media por 
algum tempo: a defesa de sócrates pelos seus 
simpatizantes.
Confesso que digladiei comigo mesmo se deve-

ria escrever sobre este assunto, que confesso já faz 
correr demasiada tinta e demasiada conversa. Este 
assunto está e deve continuar na esfera da Justi-
ça, no entanto julgo ser oportuno assinalar alguns 
aspetos que revelam a qualidade da “árvore” dos 
quais tantos falam e o próprio persiste em manter 

na ribalta. Este meu sentimento de oportunidade se 
intensificou depois da “não entrevista” por escrito 
de Sócrates à TVI e do artigo de Mário Soares no 
Jornal de Notícias em defesa do seu amigo Sócra-
tes.
Sócrates, que apesar de revelar não ter “fortuna” 

pede dinheiro a bancos e amigos como quem pede 
cigarros a torto e a direito, contando com uma ge-
nerosidade sem limites por parte destes, que vive 
em zonas caríssimas sem alegadamente ter rendi-
mentos de luxo (como o próprio diz), vem insis-
tentemente misturando os seus problemas pessoais 
com a esfera política Portuguesa. A sua estratégia é 
simples e já não é original: criar uma imagem mes-
siânica que apela ao sentimentalismo do povo Por-
tuguês em geral e dos seus simpatizantes em parti-
cular para de alguma forma exercer pressão sobre 
a Justiça. As táticas são também pouco originais: 
criar um enredo de desculpas e verdades próprias e 
não admitir nada em contrário oscilando da agres-
sividade ao sentimentalismo, moldando a realidade 
à sua pessoa e não à essência dos factos. E no final 
é disto que se trata: a sua pessoa, o seu espaço, a 
sua ideia, a sua vontade e nada mais! Que melhor 
semelhança existe entre Sócrates e os “ditadorze-
cos” terceiro mundistas, onde o regime paira à vol-
ta da imagem e vontade do líder sem respeito pela 
verdade e a liberdade alheia? Aqui está a tónica 
principal: em política o líder não pode nunca con-
fundir a sua pessoa com a própria política pois isso 

diz muito da sua forma de ser e de estar, não só na 
sua vida privada mas também na sua vida pública. 
E como ver Mário Soares no meio disto tudo? 

É respeitável defendermos um amigo e fazermos 
o melhor que pudermos por ele, no entanto essa 
defesa não pode colocar em causa princípios uni-
versais que ele (Mário Soares) alegadamente de-
fendeu na sua juventude. A Justiça não pode andar 
ao sabor dos nossos amigos sob pena de nos igua-
larmos àquilo contra o que se lutou, traindo as suas 
ações do passado por se assemelhar ao regime que 
ele tanto contrariou alegando tratamento parcial. 
Porque razão Mário Soares, se acha que a Justiça 
está mal no ponto da prisão preventiva, não defen-
deu todos os outros que passaram e passam pelo 
mesmo que Sócrates? Será que o amigo Sócrates 
é a única vítima porque dá jeito? Porque razão o 
regime de Salazar era mau porque protegia os ami-
gos e Mário Soares é bom porque protege os seus 
amigos? Se é visível que o poder dos juízes é talvez 
dos últimos poderes em Portugal que não presta 
contas das suas ações nem é suscetível a avaliação, 
que existe um problema generalizado de fuga de 
informação inadmissível na Justiça, no entanto não 
pode haver dois pesos e duas medidas num caso 
como Sócrates. No meio disto tudo Costa tem sido 
hábil em manter, ou tentar manter, o problema “Só-
crates” fora da esfera política convidando todos 
a deixarem a justiça a seguir o seu caminho. No 
entanto Sócrates esforça-se pelo contrário... como 
será o futuro destas duas estratégias contrárias? A 
ver vamos. O essencial é sempre o cidadão Por-
tuguês estar consciente que a árvore revela-se pe-
los seus frutos. Políticos ou ascendentes a políticos 
que mentem, distorcem a verdade, criam enredos 
mirabolantes, possuem critérios parciais, tolhem a 
liberdade alheia ao sabor da sua vontade e confun-
dem a sua imagem e pessoa com a do grupo que 
pretendem liderar (leia-se país, região, municipali-
dade, empresa, partido político) são reveladores do 
que trazem dentro de si.

JoRGe CoRReiA

Armenia Teixeira
advogada

 o’hAnlon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

idosos desProtegidos

desprotegidos e abandonados à sua sorte. 
Longe vão os tempos em que, neste país, 

os velhinhos eram bem tratados e respeitados. 
Não havia a ladroeira que há hoje. Podia-se 
dormir com a porta apenas encostada, não 
era preciso fechá-la à chave. As pessoas sen-
tiam-se seguras. especialmente nas aldeias, 
confiava-se na vizinhança e não havia ladrões 
nem vigaristas. hoje, mesmo com as portas 
e janelas trancadas, a ladroagem está espa-
lhada por todo o território nacional e os mais 
idosos são os mais vulneráveis.
Alguns exemplos: uma senhora de 84 anos, na 

Gafanha da Nazaré (Ilhavo), estava à espera da 
filha  e, pensando que era a filha que estava a 
chegar, abriu o portão para ela entrar, “é um dos 
erros mais frequentes da população mais idosa 
e frágil que pode facilitar as burlas e a rouba-
lheira” diz a GNR. Segundo as autoridades, que 
tentam procurar definir os modos de atuação 
mais frequente dos burlões, estes geralmente 
atuam em pares, têm entre 30 e 50 anos e fazem-
-se passar por “doutores” da Segurança Social 
ou por técnicos de água, luz e gás, para entrarem 
nas residências e levar tudo que lhes interessar, 

especialmente dinheiro e ouro. As desculpas do 
conto-do-vigário, podem ir desde a troca de notas 
(porque alegam que aquelas já não valem), a “reza 
do ouro”, outra forma de vigarice, pedem para 
benzer o ouro mas de repente fogem com ele. Os 
casos de burla no país não param de crescer. Só no 
distrito de Aveiro, de janeiro a outubro de 2013, a 
GNR contou 311 casos de burla. As vitimas são 
geralmente idosos. Este ano, no mesmo período, 
registaram-se 313 casos de burla e assaltos a resi-
dências de idosos. As autoridades admitem que os 
números, mesmo assim, podem ser mais elevados. 
Existem sempre aquelas pessoas idosas que têm 
vergonha de contar à família ou às autoridades 
que foram burladas ou que caíram no “conto do 
vigário”. Mas há mais: filhos roubam os pais. Na 
relação do Porto, Psicólogo e irmã foram julgados 
por roubarem aos pais 600 mil euros. Pai, com o 
desgosto, entretanto, faleceu e a mãe ficou sem 
nada. Maria Rosa Soares, de 80 anos, residente no 
Porto, ficou praticamente na miséria, num drama 
familiar entre filhos e pais envolvendo denúncias 
de manipulação e terror. Esta idosa queixou-se 
de ter sido obrigada a tomar certos medicamen-
tos, sem estar doente. Foi vítima de internamento 
compulsivo num hospital psiquiátrico.
Umas semanas a trás alguém, numa carta envia-

da a um diário, desabafou com este título: “To-
dos roubam, todos mentem”. A realidade mostra 
que a suspeita da prática de ilícitos  por parte 
dos políticos não é fator decisivo para o voto 
dos eleitores. Nem mesmo quando eles, os po-
líticos, são condenados em tribunal. Sócrates foi 
reeleito, apesar do Freeport e da contestação dos 
professores; Portas teve uma boa votação, ape-
sar do caso dos submarinos; Fátima Felgueiras e 
Isaltino Morais foram reeleitos, apesar de tudo... 
Implícita ou explicitamente, nós, os contribuin-
tes, já assumimos que todos são iguais, todos 
roubam, todos mentem, todos querem os tachos. 
A partir daí escolhemos o menos mau ou nem 
nos damos ao trabalho de ir votar.
será que este tipo de comportamento do 

“salve-se quem poder”, do “deixa andar” 
ou, como diz o zé povinho, “ó pá, deixa lá... 
Quem vier atrás que feche a porta”. e não 
estou a exagerar... infelizmente, ouvindo à 
minha volta, grupos a conversar sobre a polí-
tica e o nosso País, o conteúdo da conversa é 
quase sempre no sentido negativo. Parece que 
ninguém acredita nos políticos. Na realidade, 
atualmente esta é, infelizmente,  a situação – 
o nosso querido Portugal precisa de políticos 
que mereçam a nossa confiança.
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prograMa da seMana
Quinta-Feira 8 de janeiro
- Cantar as Janeiras em Montreal
- Passagem de Ano no Hotel Le Mirage em Blainville
sábado 10 de janeiro
- Exposição de Azuleijos na Universidade de Montreal

um ano de exPetativa

entramos num novo ano e, com ele, re-
petidíssimos e legítimos desejos que ele 

seja muito melhor que o anterior. É a lei da 
vida: dos nossos parentes, amigos e conheci-
dos recebemos os votos de um feliz e próspero 
ano. Mas, já em Janeiro, começou uma “nova 
vida” sempre repetida, com as preocupações 
do dia a dia. 
Com o ano de 2014, para além dos anunciados 

novos preços, chega também a Ponta Delgada as 
companhias aéreas dos low cost que para mui-
tos é um autêntico maná para quem vive nestas 
ilhas e tem necessidade de se deslocar ao con-
tinente. Mas também para muitos que gostaria 
de conhecer os Açores, será uma oportunidade 

para aqui virem a “preços da chuva”. Com isto 
cresce a nossa esperança que o turismo cresce-
rá com e com ele o consumo e a dinamização 
da nossa economia. Na sua mensagem de Natal, 
Vasco Cordeiro deixou uma mensagem de con-
fiança, afirmando que é a esperança dos açoria-
nos que nos impele a construir, a criar, a erguer 
soluções e respostas que ajudem o povo açoriano 
a ultrapassar, com sucesso, este período difícil 
que vivemos. Que ajudem a ultrapassá-lo sem 
deixar ninguém para trás. No fundo, um apelo 
a que não nos resignemos, pois somos um povo 
com séculos de história, com uma história que 
não nos deve apenas orgulhar, mas que nos deve 
ensinar, deixando inusitadamente uma palavra 
de reconhecimento a todos aqueles que avançam 
e respondem presente ao desafio de serem autên-
ticos defensores dos concidadãos atingidos pelo 
infortúnio. Por seu lado, Duarte Freitas conside-
rou que a nossa sociedade precisa, mais do que 
nunca, de um renovado espírito de solidariedade, 
dado que todos podem com pequenos gestos me-
lhorar a vida do próximo, seja na sua freguesia, 
na sua ilha ou na Região e esta forma contribuir 
para uma sociedade melhor e mais justa.
O líder da Oposição acredita na generosidade 

e determinação dos açorianos, pois está seguro 

que o Natal criou condições para que se inicie 
este novo ano com espírito positivo e com uma 
energia renovada para se enfrentar os desafios do 
futuro.
Relativamente à habitual mensagem do Presi-

dente da República, esta foi considerada este ano 
como a de maior cariz político, deixando recados 
aos Partidos e apelando a um esforço de peda-
gogia democrática que só pode ser feito através 
da força do exemplo. Segundo Cavaco Silva, os 
Partidos e os agentes políticos têm de demons-
trar, pela sua conduta, que são um exemplo de 
transparência, de responsabilidade e de civismo 
para os Portugueses.
E, em ano de eleições, lá foi dizendo que há 

que ser cuidadoso nas promessas eleitorais que 
se fazem e que, não podendo depois ser cumpri-
das, acentuam perigosamente a desconfiança dos 
cidadãos em relação à classe política e às insti-
tuições, pelo que há que evitar promessas dema-

gógicas e sem realismo e considerando 
que é errado pensar que os problemas 
que o País enfrenta podem ser resolvi-
dos num clima de facilidades.
As reações ao discurso não se fizeram 

esperar e o PS veio dizer que a mensa-
gem presidencial não reflete as preocu-
pações, deceções e mesmo desespero 
de grande parte dos portugueses, e foi 
marcada por um défice de imparcia-
lidade em ano de eleições. Apesar de 

pensar que é uma mensagem bem intencionada, 
não há dúvida que há um défice de imparcialida-
de num ano destes.
Na generalidade, as reações dos representantes 

dos partidos políticos são sempre as mesmas, 
desde as apreciações bombásticas do Bloco de 
Esquerda, às tiradas dos comunistas, pelo que, 
nesta altura do ano, muito poucos portugueses 
ligam a estas tiradas e não têm pachorra para ou-
vir as sucessivas intervenções dos partidos, re-
petindo premissas, por mais inadequadas que se 
mostrem à situação que apreciam, e são mesmo 
ideias feitas.
Já a nível do Governo da República, foi anun-

ciado que, em 2015, vai repor parte dos cortes 
salariais dos funcionários públicos com rendi-
mentos até 1.500 euros. Para vencimentos aci-
ma desse montante, essa reposição será faseada: 
20% dos cortes serão repostos em 2015, depois 
da decisão do Tribunal Constitucional que dei-
xou passar os cortes para este ano, por causa 
das condições económico-financeiras, mas que 
chumbou a medida como estava desenhada para 
os anos seguintes. Todavia, em 2015 a cor do 
governo pode mudar e o PS apresenta-se com a 
alternativa para suceder a Passos Coelho. A ver 
vamos.

ANTóNio PedRo CosTA

balanço do ano
RiCARdo ARAúJo PeReiRA
O povo português não é mau, o problema são 

as companhias.
José sócrates, um homem a quem o povo portu-

guês confiou milhões de votos foi preso, acusado 
de corrupção, branqueamento de capitais e fraude 
fiscal. Ricardo Salgado, um homem a quem o povo 
português confiou milhões de euros foi constituído 
arguido, acusado de burla, abuso de confiança, fal-
sificação e branqueamento de capitais. Passos Coe-
lho, um homem a quem o povo português confiou mi-
lhões de votos, confiscou milhões de euros ao povo 
português. Em resumo, foi isto.

infelizmente, o povo português não tem uma mãe, 
que possa defendê-lo com este argumento nas con-
versas que mantém com uma vizinha, ou com outros 
pacientes na sala de espera de um ortopedista. Há 
apenas um grupo de pessoas que pode aconselhar 
o povo português e ajudá-lo a compreender o modo 
como o seu comportamento vai condicionar o futuro. 
Essas pessoas são, evidentemente, os astrólogos. 
no entanto, e surpreendentemente, os astrólogos 
fazem um péssimo trabalho. 

No fim deste ano tão cheio de acontecimentos que 
os astros, em princípio, não ignorariam, fui procurar 
as previsões dos principais astrólogos para 2014. 
não vou citar os seus nomes uma vez que, apesar 
de não acreditar em bruxas, acredito naquele provér-
bio espanhol que diz que elas existem. Estes profis-
sionais prestaram um serviço terrível ao país. 
disseram que este ano havia de ser globalmente 

positivo, até porque a era aquariana, à qual perten-
ce, é um tempo de fraternidade, que assistirá à re-
solução dos grandes problemas sociais e ao apare-
cimento de oportunidades para o desenvolvimento 
de todos, ou não fosse aquário um signo aéreo e 
o planeta que o rege, Úrano, o astro que detém a 
tutela da electricidade e tecnologia. nenhum astró-
logo acrescentou: “ah, é verdade, e um ex-primeiro-
-ministro vai passar o natal na cadeia. E saturno 
está aqui a dizer-me que é possível que o maior 
banco privado português vá à falência.” sobre isto, 
os astros não disseram uma palavra. a própria previ-
são signo a signo ignorou os principais assuntos do 
ano. Sócrates, nativo do signo virgem, ficou a saber 
que o seu ano de 2014 tinha a influência da carta 
de tarot dos Enamorados, pelo que teria de tomar 
decisões importantes. nenhum astrólogo referiu que 
uma dessas decisões era evitar mangas de avião, 
ou mudar de motorista. salgado, que é caranguejo, 
foi aconselhado a dar largas ao seu espírito aventu-
reiro, conforme recomendava a carta do Louco. Os 
astrólogos esqueceram-se de acrescentar que, após 
dar largas ao espírito aventureiro, havia que culpar 
o contabilista.

E Portugal que, por ter nascido na assinatura 
do tratado de zamora, a 5 de outubro de 1143, é 
balança gozaria este ano da especial influência 
da carta de tarot do Mágico, que anunciava um 
ano em que capacidade para lidar com todas as 
situações do modo mais adequado se faria notar. 
É possível que os astros sejam apenas grandes 
pedregulhos que andam à roda em torno do sol, 
sem grande atenção aos acontecimentos políti-
co-sociais. Mais um ano destes e deixo de acre-
ditar no que vénus diz.



A Voz de PortugAl  |  7 de JANeIro de 2015  |  P. 22

ligA doS cAmPeõeS

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 20 14 4 2
2-Manchester City 46 20 14 4 2
3-manchester united 37 20 10 7 3
4-southampton 36 20 11 3 6
5-tottenham 34 20 10 4 6
6-arsenal 33 20 9 6 5
7-West Ham 32 20 9 5 6
8-Liverpool 29 20 8 5 7
9-swansea City 29 20 8 5 7
10-newcastle 27 20 7 6 7
11-Stoke City 26 20 7 5 8
12-aston villa 22 20 5 7 8
13-Everton 21 20 5 6 9
14-sunderland 20 20 3 11 6
15-Hull City 19 20 4 7 9
16-Qpr 19 20 5 4 11
17-West bromwich 18 20 4 6 10
18-Crystal palace 17 20 3 8 9
19-burnley 17 20 3 8 9
20-Leicester City 14 20 3 5 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 39 17 12 3 2
3-Lazio 30 17 9 3 5
4-napoli 27 16 7 6 3
5-sampdoria 27 17 6 9 2
6-genoa 27 17 7 6 4
7-palermo 25 17 6 7 4
8-milan 25 17 6 7 4
9-Fiorentina 24 17 6 6 5
10-sassuolo 23 17 5 8 4
11-udinese 22 17 6 4 7
12-internazionale 21 16 5 6 5
13-Hellas verona 18 17 4 6 7
14-Empoli 18 17 3 9 5
15-torino 18 17 4 6 7
16-Chievo 17 17 4 5 8
17-atalanta 16 17 3 7 7
18-Cagliari 12 17 2 6 9
19-Cesena 9 16 1 6 9
20-parma 9 17 3 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-W. 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 16 13 0 3
2-Barcelona 38 17 12 2 3
3-atlético madrid 38 17 12 2 3
4-valencia 34 17 10 4 3
5-sevilla 33 16 10 3 3
6-villarreal 31 17 9 4 4
7-málaga 30 17 9 3 5
8-Eibar 23 17 6 5 6
9-Espanyol 20 17 5 5 7
10-Celta de vigo 20 17 5 5 7
11-rayo vallecano 20 17 6 2 9
12-athletic 19 17 5 4 8
13-real sociedad 18 17 4 6 7
14-getafe 17 17 4 5 8
15-almería 16 17 4 4 9
16-deportivo 16 17 4 4 9
17-Levante 15 17 3 6 8
18-Córdoba 14 17 2 8 7
19-granada 13 17 2 7 8
20-Elche 11 17 2 5 10

eSPanha
lIga BBVa

Fc barcelona Perde e Falha
Primeiro lugar da liga esPanhola

o FC Barcelona des-
perdiçou a oportuni-

dade de ultrapassar o Real 
Madrid no comando da 
Liga espanhola de futebol, 
ao sofrer uma surpreen-
dente derrota com a Real 
sociedad, por 1-0. 
Diante da possibilidade de 

assumir a liderança do cam-
peonato espanhol, depois de 
o Real Madrid ter perdido 
esta tarde com o Valência 
por 2-1, Luis Enrique resol-
veu inovar, deixando Lionel 

Messi e Neymar no banco, 
uma decisão que deixou os 
adeptos do “barça” incré-
dulos. A aposta arriscada 
do técnico ‘culé’ revelou 
ser isso mesmo, depois da 
Real Sociedad usufruir do 
fator sorte, mais concreta-
mente de um autogolo de 

Jordi Alba, para inaugurar 
o marcador logo aos dois 
minutos. Sem argumentos 
para superar a ‘muralha’ 
erguida pela equipa basca, 
Luis Enrique teve de recor-

rer aos ‘suspeitos do cos-
tume’, fazendo entrar em 
campo Messi, no arranque 
da segunda parte, e Neymar, 
aos 58 minutos. Mas nem os 
criativos atacantes catalães 
conseguiram superar a bem 
organizada defesa da Real 
Sociedad, liderada por um 
irrepreensível guarda-redes 
Rulli. Com esta derrota, 
frente à equipa comandada 
por David Moyes, que antes 
do encontro da 17.ª jorna-
da ocupava a 16.ª posição 
da tabela classificativa, o 
FC Barcelona desperdiçou 
uma oportunidade de ouro, 
terminando a ronda com a 
mesma diferença pontual 
para os seus arquirrivais. 
o Real Madrid continua 

assim a liderar “La Liga”, 
com 39 pontos, mais um 
do que o ‘barça’ e o Atlé-
tico de Madrid, que têm 
ambos mais um jogo dis-
putado.

contrataçÃo de PePe em Fevereiro

o caso que envolve o 
Corinthians Alagoa-

no e o FC Porto a pro-
pósito da contratação de 
Pepe terá nova audiência 
no Tribunal Arbitral do 
desporto (TAs) a 26 de 
fevereiro, anunciou o or-
ganismo.
Tendo em conta que a pri-

meira audiência se reali-
zou já a 8 de dezembro e, 
na altura, o TAS revelou 
ao Maisfutebol que faltava 
agora tomar uma decisão, 
essa deve ser anunciada na 
sessão agora marcada. O 

clube brasileiro reclama ter 
direito a metade do valor 

pago pelo FC Porto ao Ma-

rítimo, sendo que os núme-
ros nunca foram tornados 
públicos, tendo sido falada 
uma quantia na ordem dos 
dois milhões de euros. O 
Corinthians Alagoano quer 
receber o mesmo do Maríti-
mo, por alegar ter, à data da 
transferência, 50 por cento 
dos direitos económicos do 
central.
No mesmo comunicado, o 

TAS confirma a audiência 
sobre o caso Fernando San-
tos para 9 de janeiro, a pró-
xima sexta-feira. 

enzo Pérez teve estreia
sonhada Frente a real madrid

o futebolista argentino Enzo Pérez assumiu que vai ser 
difícil adormecer depois de, na sua estreia pelo Valên-

cia, ter participado na vitória da sua equipa sobre o Real 
Madrid. “Vou ver se consigo dormir esta noite”, brincou o 
jogador que se transferiu do Benfica para o clube da Liga 
espanhola, depois de ter feito a estreia sonhada, num jogo 
em que tudo saiu “perfeito”. 

Enzo Pérez chegou a Va-
lência esta semana, o seu 
passe só chegou ao clube 
na sexta-feira e já fez a sua 
estreia, no triunfo por 2-1 
dos valencianos frente ao 
líder Real Madrid. “Fize-
mos um grande jogo. Está 

a ser tudo excelente desde que cheguei a este clube”, des-
tacou o argentino, que era uma das principais figuras do 
Benfica. O futebolista, que cumpriu os 90 minutos do en-
contro como médio defensivo, admitiu que vai jogar onde o 
treinador Nuno Espírito Santo quiser e que está disponível 
para se adaptar às necessidades do Valência. 
O seu compatriota Nicolás Otamendi, antigo jogador do 

FC Porto e autor do golo da vitória do Valência, confessou 
que a qualidade demostrada por Enzo Pérez na estreia não 
o surpreendeu. “Já o conheço da seleção e é um futebolista 
que defende, ataca, põe ordem na equipa e esteve muito 
bem na sua estreia, diante de um rival de renome”, disse.
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1-Benfica	 40	 15	 13	 1	 1	 34	 7
2-FC	Porto	 34	 15	 10	 4	 1	 36	 8
3-V.	Guimarães	 31	 15	 9	 4	 2	 26	 10
4-Sporting	 30	 15	 8	 6	 1	 29	 12
5-SC	Braga	 28	 15	 8	 4	 3	 26	 10
6-Rio	Ave	 23	 15	 6	 5	 4	 21	 16
7-Belenenses	 23	 15	 6	 5	 4	 15	 15
8-P.	Ferreira	 22	 15	 6	 4	 5	 19	 19
9-Moreirense	 20	 15	 5	 5	 5	 13	 14
10-Marítimo	 19	 15	 6	 1	 8	 21	 20
11-Estoril	Praia	 18	 15	 4	 6	 5	 18	 24
12-Boavista	 16	 15	 5	 1	 9	 12	 27
13-V.	Setúbal	 14	 15	 4	 2	 9	 10	 26
14-Nacional	 12	 15	 3	 3	 9	 11	 20
15-Arouca	 12	 15	 3	 3	 9	 9	 24
16-Penafiel	 11	 15	 3	 2	 10	 11	 30
17-Académica	 11	 15	 1	 8	 6	 9	 19
18-Gil	Vicente	 6	 15	 0	 6	 9	 9	 28

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Quartos-de-Final2014/2015

QuARtA-FEiRA,	14	JANEiRo	DE	2015
GRP.B:	EStoRil	PRAiA	16:00	Gil	ViCENtE
GRP.A:	BENFiCA	16:00	ARouCA
GRP.A:	NACioNAl	16:00	MoREiRENSE
GRP.C:	SPoRtiNG	16:00	BoAViStA
GRP.C:	BElENENSES	16:00	V.	SEtúBAl
GRP.D:	SC	BRAGA	16:00	ACADéMiCA
GRP.D:	FC	PoRto	16:00	u.	MADEiRA
GRP.B:	MARítiMo	16:00	SP.	CoVilhã

QuARtA-FEiRA,	21	JANEiRo	DE	2015
Grp.D:	Académica	16:00	Rio	Ave
Grp.A:	Arouca	16:00	Nacional
Grp.A:	Moreirense	16:00	Benfica
Grp.B:	Gil	Vicente	16:00	Marítimo
Grp.B:	Sp.	Covilhã	16:00	Estoril	Praia
Grp.C:	Belenenses	16:00	Sporting
Grp.D:	SC	Braga	16:00	FC	Porto
Grp.C:	V.	Setúbal	16:00	V.	Guimarães

QuARtA-FEiRA,	28	JANEiRo	DE	2015
Grp.D:	u.	Madeira	16:00	Rio	Ave
Grp.D:	FC	Porto	16:00	Académica
Grp.C:	Sporting	16:00	V.	Setúbal
Grp.C:	Boavista	16:00	V.	Guimarães

terceira	fase

Quartos-de-Final
Rio	Ave	5-2	Gil	Vicente
SC	Braga	vs	Belenenses	 2015-01-07	 	14:00
Sporting	vs	Famalicão	 2015-01-07	 	16:00
Marítimo	vs	Nacional	 	 2015-01-08	 	15:00

liga sagres

belenenses 0-0 académica
p. Ferreira 1-2 rio ave
marítimo 2-1 sC braga

sporting 3-0 Estoril praia
gil vicente 1-5 FC porto

boavista 3-1 arouca
v. setúbal 2-1 moreirense
v. guimarães 4-0 nacional

Penafiel 0-3 Benfica

reSultAdoS
Estoril praia - moreirense 09/01  15:30
Benfica - V. Guimarães 10/01  12:00
académica - p. Ferreira 10/01  13:00
FC porto - belenenses 10/01  15:15
arouca - v. setúbal  11/01  11:00
Gil Vicente - Penafiel 11/01  11:00
rio ave - marítimo  11/01  11:00
nacional - boavista  11/01  13:00
sC braga - sporting  11/01  14:15

16ª JorNAdA - horAS de moNtreAl

1-tondela	 38	 21	 10	 8	 3	 29	 22
2-Freamunde	 37	 21	 10	 7	 4	 23	 11
3-uD	oliveirense	 37	 21	 10	 7	 4	 27	 21
4-Chaves	 36	 21	 9	 9	 3	 28	 21
5-Portimonense	 35	 21	 9	 8	 4	 27	 21
6-Benfica	B	 35	 21	 9	 8	 4	 40	 26
7-Feirense	 35	 21	 10	 5	 6	 32	 26
8-Sp.	Covilhã	 32	 21	 9	 5	 7	 30	 22
9-FC	Porto	B	 32	 21	 9	 5	 7	 34	 23
10-u.	Madeira	 30	 21	 8	 6	 7	 26	 21
11-Sporting	B	 29	 21	 8	 5	 8	 24	 24
12-Ac.	Viseu	 28	 21	 7	 7	 7	 26	 25
13-V.	Guimarães	B	 27	 21	 8	 3	 10	 37	 35
14-SC	Braga	B	 27	 21	 7	 6	 8	 29	 31
15-Beira-Mar	 26	 21	 7	 5	 9	 25	 29
16-Farense	 26	 21	 6	 8	 7	 19	 20
17-oriental	 25	 21	 6	 7	 8	 22	 26
18-olhanense	 24	 21	 6	 6	 9	 24	 32
19-leixões	 24	 21	 7	 3	 11	 23	 33
20-Atlético	CP	 22	 21	 5	 7	 9	 32	 31
21-Desp.	Aves	 22	 21	 5	 7	 9	 20	 31
22-Santa	Clara	 21	 21	 4	 9	 8	 18	 25
23-Marítimo	B	 18	 21	 5	 3	 13	 19	 40
24-trofense	 16	 21	 4	 4	 13	 17	 35

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

marítimo b 0-1 sC braga b
Freamunde 0-0 beira-mar

tondela 1-0 Olhanense
atlético Cp 1-2 portimonense
sp. Covilhã 1-0 u. madeira
Feirense 2-1 santa Clara

Leixões 1-2 Oriental
ac. viseu 3-0 desp. aves

trofense 0-1 Chaves
ud Oliveirense 2-2 Farense
FC porto b 3-0 guimarães b

Sporting B 0-1 Benfica B

reSultAdoS
sC braga b - v. guimarães b 09/01  10:00
santa Clara - u. madeira 10/01  10:00
Farense - sp. Covilhã 10/01  10:00
Chaves - tondela  11/01    6:15
Oriental - Feirense  11/01  10:00
beira-mar - Leixões  11/01  10:00
Freamunde - trofense 11/01  10:00
marítimo b - sporting b 11/01  10:00
Olhanense - ud Oliveirense 11/01  10:00
portimonense - ac. viseu 11/01  10:00
desp. aves - atlético Cp 11/01  10:00
Benfica B - FC Porto B 11/01  11:00

22ª JorNAdA - horAS de moNtreAl

Falta a “melhor homenagem
de todas” a eusébio
Assinalou-se esta se-

gunda-feira o primei-
ro aniversário da morte de 
eusébio da silva. 
Em declarações ao Record, 

o presidente do Benfica re-
velou que o luto formal pelo 

‘King’ termina e que a me-
lhor homenagem que lhe 
poderia ser feita era a con-
quista do título de campeão 
europeu. Foi exatamente 
há um ano que o universo 
benfiquista perdeu o seu 
maior símbolo. Eusébio da 
Silva despediu-se do mun-
do a 5 de janeiro de 2014, 
apanhando todos despreve-
nidos, incluindo Luís Fili-

pe Vieira. “Eram cerca das 
5 da manhã quando o meu 
telemóvel tocou. Era o João 
Malheiro. Confesso que 
nunca é tempo de receber 
uma notícia destas, mas na 
altura foi um choque porque 

foi totalmente inesperada. 
Alguns meses antes, talvez 
estivéssemos à espera do 
pior, mas não quando acon-
teceu”, recordou o presiden-
te do Benfica em entrevista 
ao Record. Em declarações 
à mesma publicação, o líder 
dos ‘encarnados’ garantiu 
que o luto formal do Benfi-
ca termina hoje, garantindo 
que “acabando o luto formal 

não acaba o sentimento de 
perda que todos continua-
mos a sentir”. Sobre aque-
la que seria a homenagem 
de todas as homenagens ao 
Pantera Negra, Luís Filipe 
Vieira sublinha que o ideal 

seria a conquista de um títu-
lo europeu. 
“várias vezes, em con-

versa, [eusébio] disse que 
gostava de ver voltar a ver 
o Benfica campeão euro-
peu, mas ele próprio sabia 
que o caminho era muito 
estreito. esta seria, sem 
dúvida, a melhor homena-
gem de todas”, concluiu.

Fc Porto dá ‘banho
de golos’ ao gil vicente
o FC Porto venceu este 

sábado o Gil Vicente 
por 1 - 5, no Estádio Cida-
de de Barcelos. Os portistas 
seguiram para o interva-

lo a vencer por uma bola a 
zero, com a assinatura de 
Casemiro, mas foi na se-
gunda metade da partida 
que o jogo ‘aqueceu’. Mar-
tins Indi, Brahimi, Óliver 
Torres e Jackson Martínez 
marcaram pelos ‘azuis e 
brancos’, com apenas um 
golo de resposta por parte 
do Gil Vicente, marcado por 
Vítor Gonçalves. Ao inter-
valo, a vantagem é para o 

FC Porto no jogo desta noi-
te contra o Gil Vicente. Foi 
aos 35 minutos de jogo que 
Casemiro conseguiu colo-
car os ‘dragões’ na frente. 

Pouco depois, aos 39 mi-
nutos, seguiu-se a expulsão 
de Jander (Gil Vicente) por 
acumulação de amarelos, o 
que deixa o trabalho facili-
tado para a equipa de Julen 
Lopetegui. À entrada para a 
segunda parte, Martins Indi, 
aos 55 minutos, fez o 0-2. 
Aos 70 minutos de jogo, 
um cruzamento de Danilo 
ajudou Brahimi a elevar a 
contagem para 0 - 3. Seis 

minutos depois, Vítor Gon-
çalves reduziu a diferença 
para 1 - 3 após um passe de 
Caetano. O ânimo minho-
to seria, no entanto, sol de 
pouca dura. Apenas quatro 
minutos depois, numa fase 
intensa do jogo, Óliver Tor-
res aumentou a vantagem 
portista para 1 - 4. O ‘ba-
nho de golos’ não parou por 
aqui. Aos 87 minutos, Jack-
son Martínez selou o resul-
tado final: 1 - 5. Recorde-se 
que o Gil Vicente recebia 
este sábado o FC Porto num 
jogo a contar para a 15ª jor-
nada da I Liga portuguesa 
de futebol, pouco depois do 
jogo entre Sporting e Esto-
ril, que os ‘leões’ venceram 
por 3 - 0. Os ‘azuis e bran-
cos’ estão agora classifica-
dos em segundo lugar, com 
34 pontos, menos três que 
o Benfica, atual líder.  Já a 
equipa de Barcelos encon-
tra-se em 18.º e último com 
seis pontos. O jogo entre as 
duas equipas, que começou 
às 20h15, foi arbitrado pelo 
algarvio Nuno Almeida.
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