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Presidente do Governo
egional dos Açores
osé ócrates R
Dr. Vasco Cordeiro
está na cadeia em Montreal

J

S
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O

Presidente do Governo Regional dos Açores Dr. Vasco Cordeiro
estará em Montreal nos dias 1 e 2 de dezembro de 2014. Ele estará acompanhado pelo Diretor-Geral das Comunidades Açorianas Dr.
Paulo Teves e pelo Diretor da SEDEA o Sr. Eng. Arnaldo Machado e
o fotógrafo oficial.
O Programa esta elaborado da seguinte maneira :
1º de dezembro: 14h30: Encontro com o Primeiro Ministro do Quebeque; 16h00: Encontro com a comunidade no salão nobre de Santa Cruz.
Todos são Bem-vindos. 18h00: Encontro com os membros do conselho de
administração da Casa dos Açores do Quebeque na sua Biblioteca. 18h30:
Jantar de Gala em honra do Sr. Presidente com a presença das identidades
locais e vários representantes das Associações de Montreal: Laval, Anjou,
Hochelaga, St-Thérèse e West Island.
2 de dezembro: Pequeno almoço com os Empresários da Comunidade.

serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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Agenda comunitária

Centro

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
26 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
04:58 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Cozinha em Forma
Muamba de Galinha Light
09:41 Momento Só Energia
09:47 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:05 Momento Só Energia
14:11 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:01 Cozinha em Forma
Muamba de Galinha Light
16:44 O Preço Certo
17:26 Os Nossos Dias
17:57 Telejornal Madeira
18:30 Telejornal Açores
19:06 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:31 Portugal 6 Estrelas
SISCOG - João Pavão
Martins e Ernesto
Morgado
21:08 Água de Mar
21:56 Poplusa
22:52 Apanhei-te Cavaquinho
23:53 Portugal 6 Estrelas
SISCOG - João Pavão
Martins e Ernesto
Morgado
00:27 Telejornal Açores
00:59 Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
27 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:20 Só Energia
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:05 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
15:45 Programa a designar
16:50 O Preço Certo
17:40 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal AméricaDireto
20:30 Flash 7 Dias
21:00 Água de Mar
21:50 Fatura da Sorte
22:00 Tanto Para Conversar
Gabriela Moita, Sandra
Soeiro e José Soeiro
22:45 Apanhei-te Cavaquinho
23:55 Flash 7 Dias
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
28 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Programa a designar
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:00 Programa a designar
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Programa a designar
21:05 Água de Mar
22:00 Programa a designar
23:25 SABORES DAS ILHAS
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SÁBADO
29 de novembro
01:30 Programa a designar
02:05 Palácios de Portugal
Palácio s. Bento
02:30 Escolhas do Consumidor
03:00 Bom Dia Portugal
05:45 Inesquecível
07:20 SABORES DAS ILHAS
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Prós e Contras
11:00 Portugal 3.0

12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:45
16:15
17:10
17:55
18:25
19:00
20:00
20:35
22:05
23:35

Atlântida - Açores
Programa a designar
Macau Contacto 2014
EUA - Califórnia Contacto
TelejornalDireto
Linha da Frente
Poplusa
SABORES DAS ILHAS
Macau Contacto 2014
EUA - Califórnia Contacto
24 HorasDireto
COOLi
Chefs Academy
Zona Mista
Portugueses Pelo Mundo
São Tomé
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
DOMINGO
30 de novembro
01:30 Linha da Frente
02:00 África 7 Dias - 2014
02:30 África Global 2014
03:00 Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:15 Programa a designar
07:00 Nha Terra
Nha Cretcheu 2014
08:00 Jornal da TardeDireto
08:50 EUA - Nova Inglaterra
Contacto 2014
09:15 Voz do Cidadão
09:35 Só Visto!
10:45 Aqui PortugalDireto
Seia
14:00 Brasil Contacto 2014
14:30 EUA - Nova Inglaterra
Contacto 2014
15:00 TelejornalDireto
15:45 A Opinião de
José Sócrates
16:35 Escolhas do Consumidor
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Opinião de
José Sócrates
20:25 Só Visto!
21:2 0Brasil Contacto 2014
21:50 EUA - Nova Inglaterra
Contacto 2014
22:25 História a História
23:00 COOLi
23:40 Música no Coreto
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira

de acção sócio - comunitária de Montreal
O Centro de Acção Sócio-Comunitária informa que o almoço de Natal da 3ª
idade terá lugar no restaurante Estrela do Oceano no dia 12 de dezembro ao
meio-dia. Este almoço festivo destina-se às pessoas que participam nas actividades durante o ano. Venha passar uma tarde agradável em boa companhia.
Vai ver que vale a pena. Inscreva-se telefonando para o CASCM.

Venda

de garagem
Os Jovens em Acção vão organizar uma venda de garagem no sábado 29 de novembro das 15h às 20h e
domingo das 11h às 20h no Salão Nobre da Missão
Santa Cruz, 60 Rachel Oeste. Vão ser vendidos muitos
artigos de todos os tipos a bom preço e também haverá
bolos, malassadas, café e um grande sorteio a cada
dia! Venham ajudar os jovens que estão a angariar fundos para ir às jornadas mundiais da juventude na Polónia em 2016.

Jantar

Festas

Natal

de Natal
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional jantar de
Natal no dia 20 de dezembro à partir das 19 horas. Haverá boa
música e muita animação para todos. Também a presença do Pai
Natal com muitas prendas para as crianças estará presente neste
evento. Para mais informações: 514-844-1406.
do Clube Oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a sua festa do
36º Aniversário do Clube Oriental vai se realizar no dia 6 de dezembro de 2014 pelas 19 horas. A festa será animada pelo Cojunto
Conctact e a Viviana Lourenço. A ementa será: Entrada, salada,
sobremesa e o prato princinpal filé-mignon com batata e legumes.
Para mais informações: 514-342-4373.

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

Bilhetes

à

Venda

Bilhetes à venda para o jogo de Portugal vs Itália no dia 14 de dezembro de 2014 com
os antigos jogadores de Portugal. Podem contatar-me. Lina Pereira 514-296-4597.
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SEGUNDA-FEIRA
1 de dezembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Especial Saúde 2013
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
16:05 Especial Saúde 2013
16:35 O Preço Certo
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Água de Mar
21:30 Programa a designar
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
2 de dezembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Escolhas do Consumidor
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
16:00 Escolhas do Consumidor
16:35 O Preço Certo
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Água de Mar
21:55 Podium
22:45 Programa a designar
00:26 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
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Todos os direitos reservados. Os
textos (e ilustrações) de Opinião
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos
seus autores, não vinculando,
directa ou indirectamente, o cariz editorial e informativo deste
jornal.

Membre officiel

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.

Venham em grande nÚmero

Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale
du Canada.

Editorial

A Voz de Portugal | 26 DE novembro de 2014 | P. 3

Trabalho temporário a subcontratação e sindicatos

e precários das revoltas dos habitantes, de trabalhadores imigrantes, de professores, bombeiros
e até os polícias. Estes exemplos assumem uma
importância acrescida, por constituírem algo de
novo, na sua composição: reunindo estudantes,
trabalhadores, artistas, imigrantes, desempregados, a jovem endividada, ou o cidadão de outro
país que não tem visto de residência, como em
termos organizativos menos burocrático e mais
horizontal, recorrendo frequentemente à desobediência civil e demonstra sinais de dilatação.
A julgar pelos atuais discursos institucionais
em torno da questão do trabalho, é provável assistirmos à consolidação do precariado
como sujeito político. Estamos confrontados
ao caráter precário e incerto da subjetividade, estamos certamente também e mais do
que nunca, diante do seu caráter criador.

publica. ainda. publica.
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precaridade é a condição do novo século,
estendendo os seus tentáculos às mais variadas esferas da sociedade. Mas é no trabalho que encontramos não apenas a sua génese
e as suas expressões mais notórias, como também a emergência de uma nova categoria de
trabalhadores e de diferentes formas de resistência política. As reformas laborais vieram
alterar profundamente a relação entre trabalhadores e sindicatos.
O pensamento económico dominante apresentou a flexibilização como a solução por excelência para o problema do desemprego. Alguns
estudos, contudo, advogam que tal argumento é
fundado num mito. A própria OCDE, num relatório, reconheceu que a influência da regulamentação laboral sobre o desemprego é insuficiente,
porque a população activa encontra-se numa situação ou de desemprego ou de precaridade.
Constituindo o trabalho assalariado a forma primordial de acesso a um conjunto de bens e serviços de necessidade primária “saúde, educação
ou habitação por exemplo”, a impossibilidade
de uma previsão mínima do futuro profissional,
mina a estabilidade da existência e a continuidade da experiência, criando nas vidas dos sujeitos
estrias de sufrimento. Mais do que esta mera incapacidade, a condição de precário identifica-se
pelo que se está disposto a fazer e a aceitar para
auferir de um mínimo sentimento de segurança,
que no final nunca se chega a obter. Daí os salários baixos, as horas extraordinárias não remuneradas, a ausência de proteção social. Daí todo um
cenário de estado de excepção permanente, que
frequentemente ultrpassa os próprios regimes
legais estabelecidos. Criminalidade organizada,
em suma, devir migrante do trabalho.
As condições laborais de que sofrem os imigrantes: informalidade na contratação, vulnerabilidade, vínculo intenso entre território e emprego
a realizar, desproteção sindical, temporalidade,
total disponobilidade... vão estendendo-se progressivamente ao resto dos trabalhadores. A taxa
de sindicalização dos trabalhadores no Canada
apresenta tendências de diminuição.
A crise dos sindicatos enquanto organização
representativa dos trabalhadores deriva da sua
inadaptação à nova realidade do trabalho. O sindicato nasce, por fruto de uma relação de identificação entre o indivíduo e o trabalho que realiza.
A partir do momento em que a relação de identidade entre indivíduos e trbalho é substituída pela
permanente mudança de emprego a sindicalização deixa de fazer sentido, entre trabalhadores
temporários e permanentes, jovens e adultos,
mulheres e homens, legais e ilegais, incompatível com a ideia de uma classe una e coesa.
Paralelamente, as empresas realizam uma política preventiva da adesão dos seus trabalhadores
aos sindicatos. A gigante retalhista Wal-Mart,por
exemplo, possui comissões com o fim de dissuadir qualquer tentativa de organização sindical,
utilizando como método a ameaça de despedimento ou de encerramento. O recurso à intimidação é igualmente praticado por outras empresas
de renome, como a McDonald a Starbucks, ou
a Ikea. Ao enveredar por esta via, o capitalismo
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Sequeira Rodrigues

alimenta as bases da resistência ao seu próprio
poder e o seu próprio factor de crise. A aposta
dos trabalhadores, é seguir o exemplo dos advogados ou dos médicos de participação, descentralizada, de qualquer pessoa que sinta vontade
de partilhar a vida sindical “Organização com
outros Nomes” de classe, essencial à contrução
de espaços de ação e comunicação no mercado
de trabalho como um novo paradigma da gestão
dos recursos humanos, capaz de fomentar a capacidade dos indivíduos na vida económica e se
adaptar às novas circunstâncias.
É nesta circunstância que têm origem os novos
sinais de aparecimento de um novo sujeito, formado por uma vasta rede de grupos, movimentos, tendências e causas... Dos trabalhadores
desempregados que paralizam o processo produtivo mediante a ocupação de ruas e estradas,
às manifestações protagonizadas por estudantes
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casal da semana

O Triunfo Português
Manuel de
Sequeira Rodrigues

O

quem é ele?

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

dia começou bem, entre o correio leio a
noticia recebida por carta, que não tenho
a obrigação de pagar a multa por estacionamento, ao lado da biblioteca de Saint Lamber,
porque me apresentei ao Juiz com um pecado de uma multa que não paguei: estacionei
o meu carro a 8 metros do cruzamento e a lei
obriga a respeitar uma distância de 5 metros.
Foi a hierarquia que emendou a tempo o zelo
profissional do polícia: esperemos, sim, que venham a tomar-se decisões capazes de melhorar a
segurança e não o dinheiro favorito das hierarquias que comandam a vida dos automobilistas
na rua residencial ou na estrada em nome da segurança rodoviaria, particularmente autoritário.
As hierarquias que são nomeadas pelos nossos
políticos eleitos, entretidos com o debate social
das novelas, não reparam, que o mundo do automovel já tem impostos enormes diante a compra,
portagens, seguros, estacionamento, até á gasolina.
O trânsito com novas implicações na vida dos
cidadãos em Montréal e arredores contribui para
“mexa-se menos” e foi a razão por ter demorado
mais do que contava, a chegar ao jornal.
Homenagem aos ministros
Carlos Leitão e Charles Sousa
Mal entrei na sede do jornal, saiu-me ao caminho pela oitava vez a informação a pretexto de
que a homenagem aos ministros das finanças
do Québec Carlos Leitão e do Ontário Charles
Sousa... Com as opiniões de portugueses, que
vieram encontrar-me dando graças a Deus por
termos dois ministros portugueses deste calibre
e meios tristes pela noite ter versado em francês,
desdobrando-se um pouco em português numa
atmosfera fútil e pelos jornalistas canadianos

no

Canada

terem sido excluidos. Os patriotas presentes na
homenagem, ficaram indignados em silêncio,
contra o facto dos Mestres da Cerimónia, Luís
Tavares Belo e Ludmila Aguiar terem alimentado a noite em francês.

Não me pareceu tão escandaloso assim, dada a
nossa velha tineta de querer facilitar a vida de
quem nos visita, falando-lhe em todas as línguas
do mundo, conhecidas ou não... Mas, na verdade, há que concordar que se perdeu uma oportunidade de falar em português numa reunião
em que, ainda por cima, obviamente, deveria
ser língua de trabalho nesta homenagem. Com
tal exemplo, daqui para diante não critiquem a
Juventude de origem portuguesa por falarem em
inglês e francês.
Felizmente, a vida não é sempre tão feia
No Boul. Saint Laurent, às 15h28, vem da pastelaria Notre Maison Henrique de Almeida. Com
um prazer que se imagina, noto que me deixei arrastar desta vez por um tom de comunicação demasiado pessoal, quase íntimo. No fim acho que
valeu a pena pela sua inteligente quanto generosa
palavra do Henrique De Almeida, com a sua faceta humanista: aqui no bairro português à medida
que se anda pela comunidade comercial, ainda há
qualquer coisa de genuíno e socialmente encantador... Alguns dias depois do seu aniversário “22
de Novembro”, com cordialidade bebemos à saúde uns dos outros e “parabens a você”.

Apelo a Certos Elementos
da Nossa Comunidade!..
por um só bilhete no Place Des Arts.
Esta gente dedica-se com coração e alma, para
que todos juntos possamos passar uns momentos
agradáveis. Claro que alguns vão dizer que eles
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
são pagos para isso. Mas não acreditem, que esor favor, não sejamos tão exigentes para ses míseros dollares que eles vão ali buscar para
com os nossos artistas! Temos que ser um arredondar o fim de semana, possam compensar
pouco mais tolerantes, haja um pouco mais de o sacrifício dos treinos que eles têm que fazer,
clemência!.. Esses que têm a crítica fácil, que para se ajustarem uns aos outros, no intuito de
se ponham no lugar deles se souberem fazer nos poderem proporcionar um bom espectáculo.
Portanto eu hoje faço-me a pergunta, será que
melhor!
Mas não destruam o pouco que nos resta, dos crítica, é mais fácil que os próprios agradecihomens de boa vontade. Já basta estarmos lon- mentos? Não podemos de maneira nenhuma esge do nosso país, e viver-mos isolados cada qual quecer que vivemos num mundo de linguagem
no seu canto. Sendo esta uma das formas que te- universal, onde é muito fácil para os nossos fimos de nos juntar para fraternizar e memorizar lhos um dia perderem os nossos rastos, ou seja
as poucas memórias que nos restam do passado. os vestígios da nossa existência.
Não só como também, para que os nossos filhos Portanto temos que saber dar o valor àquepossam ilustrar, e dar a conhecer ao Mundo as les que depois das suas oito horas de trabalho
nossas tradições. Todos nós sabemos, e estamos quotidiano, em função de darem continuação
conscientes, que os artistas que temos não são à nossa cultura, ainda fazem o sacrifício de
profissionais, porque se tal fosse o caso, em vez ensinar aos nossos filhos as nossas tradições
de pagarmos 30 dollares por um jantar copioso para que assim estas, se possam prolongar
à moda portuguesa, e com um ambiente à nossa através dos tempos.
maneira, teríamos que pagar cento e tal dollares

P
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Degustação
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Antero Branco

O

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
promoveu, na passada quarta-feira dia
19 de Novembro, mais uma prova de vinhos
do Douro e do Porto.
Após o trabalho, acompanhado pela senhora Michelle Forsythe, directora das instalações
e de projectos da faculdade de gestão da Uni-

versidade McGill, grande amadora dos vinhos e
da gastronomia portuguesa, fomos até ao Hotel
Hyatt Regency, para assistir à prova dos vinhos.
O estabelecimento hoteleiro parece um labirinto.
Para chegar ao salão Soprano aonde se realizava
o acontecimento, apanhámos três elevadores.
Na sala encontravam-se cerca de uma dúzia de
representantes, desde Alivin Canada, passando
por Sylvestre Wines e até Carlos Ferreira, os

Vinhos

do

Douro

e do

Porto

quais nos proporcionaram cerca de cinquenta variedades de vinhos. Impossível degustar todos.
Surpreendeu-me o facto de o Douro produzir
Moscatel, não sabia. Acreditava que só existia na
região de Setúbal. O que estava à nossa disposição era da Quinta do Portal, com aromas e paladares muito semelhantes ao do centro do país.
A região do Douro, fundada em 10 de Setembro
de 1756, é a mais antiga das regiões vinícolas
delimitadas e regulamentadas no mundo. Mas
recuam pelo menos aos séculos III - IV os vestígios de lagares e vasilhame vinário, um pouco
por toda a região duriense.
O mais estranho é que o vinho do Porto é produzido, na sua maioria, na Régua e Pinhão, armazenados e engarrafados em Vila Nova de Gaia,
nem passa pela cidade do Porto.

De seguida, fomos convidados a nos instalarmos em uma sala privada para descobrir outros
vinhos. O Dr. José Eduardo Bleck Guedes de
Sousa, cônsul geral de Portugal em Montreal,
ao abrir a sessão, descreveu a beleza do vale do
Douro, entusiasmando-nos a visitar aquele canto
do país, para descobrirmos a sua gastronomia,
a sua gente, seus vinhos e a suas belezas naturais. Salientou o facto de aquela região ter sido
classificada pela UNESCO, como Património
Mundial da Humanidade. Disse ainda que já
são vários os estabelecimentos que são referidos
pelo guia Michelin. De seguida apresentou Rui
Falcão, Engenheiro Informático de formação,
hoje jornalista profissional especializado na área
dos vinhos. Um dos mais famosos e respeitados
críticos de vinho em Portugal, que nos guiou na
degustação de oito vinhos tintos e de um branco, das várias castas que são produzidas naquela
região demarcada. A minha colega, o que mais
apreciou foi o F, um vinho feito a partir da casta
Touriga Nacional, da Quinta de Carlos Ferreira.
Passando pelos Quiosques, ao provar os vários
vinhos do Porto, que são várias as variedades
(Ruby, tawny, branco, vintage e até rosé) fez-me

recordar o Natal na ilha Terceira. Era nessa altura
que mais se bebia daqueles vinhos. Andávamos
pelas casas dos familiares e amigos a provar o
“menino”. Então quando se entrava nesses lares,
perguntava-se “O menino mija?”. Belos tempos!

A Voz de Portugal felicita o Instituto dos vinhos do Douro e do Porto, não só pela qualidade e o bom gosto dos seus vinhos e da
maneira como os promove, mas, também por
enobrecer a região que representa e muito em
particular, Portugal.
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Rádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa
Contacto
publicitário:
514.366.2888

Linha aberta 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount

Especializado em
transmissão automática e manual
Embreagem • Diferencial • Caso de transferência
Mecânica geral • Problemas elétricos • Suspensão
Direção • Alinhamento até 14.000 lbs
Venda e armazenamento de pneus • Sintonização
Manutenção preventiva • Serviço de transporte

SupEr ESpEcial!

com compra de 4 pneus novos,
obtenha um serviço de armazenamento
de pneus gratuito ou 50% de desconto
sobre o alinhamento!
9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010
www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com

Comemorando

39º Ano
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De acordo com o documento, nesta tão importante data, o Bureau Político do Comité Central
do MPLA, em nome dos militantes, simpatizanJoão Arruda
tes e amigos do Partido, endereça as suas mais
ngola celebrou, no dia 11 de Novembro vivas e calorosas felicitações ao Povo Angolano,
de 2014, o 39º aniversário da proclama- certo de que ele continuará a ser o garante da
ção da sua Independência Nacional, num momento ímpar, em que a paz se consolida todos
os dias, graças ao espírito de tolerância, de
compreensão, de reconciliação e de perdão de
todos os angolanos, que viraram, para sempre, a página da guerra e caminham, decididamente, rumo a um nível superior de bem
-estar e de progresso social.
Esta consideração está Express na declaração
do Bureau político do MPLA tornada pública,
hoje, segunda-feira, em alusão ao 39º aniversário da Independência Nacional de Angola que se
assinala esta terça-feira.

A

Liberdade

manutenção, valorização e ampliação de todas as
conquistas até aqui alcançadas, com muito sacrifício.
Há apenas 12 anos, a República de Angola conquistou a paz efectiva e, neste momento, está a
consolidar o seu processo de desenvolvimento,

num contexto mundial e regional de crescente
instabilidade, em que se têm multiplicado focos de tensão e de ruptura, em várias zonas do
Mundo, onde surgiram novos conflitos militares,
com forte impacto na região em que se inserem,
alguns dos quais com prováveis consequências
globais.

foto da semana

Apresentamos a equipa de futebol da Mercearia Sá e Filhos, que ganharam 7-0 e ao mesmo
tempo se qualificaram-se para os “Play-offs”, parabéns a estes guerreiros de futebol.

Sábado dia 22 de novembro a Associação Angolana de Montreal organizou um grande evento
para sublinhar estas comemorações na grande
sala da Igreja Santa Cruz.
Durante esta festa houve vários espetáculos
de danças, Artes de combate Taekwondo e uma
passagem de modelos. A jantar foi um excelente
bufete típico, variado e muito saboroso. E, para
finalizar, a música e animação foi muita boa.
A comissão organizadora e associativo são:
António Magalhães, Alberto Rangel, Margarida
Stella Tomas, Amélia da Costa, Kiluange Fortunato, José Figueiredo, Maria Paixão. Também
tivemos a oportunidade de encontrar a representante das comunidades angolanas, Destineza de
Almeida.
Parabéns pela iniciativa, e achei que esta festa foi um encontro memorável da comunidade Angolana em Montreal.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327

Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
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7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Lindíssima Festa

Anjou
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Humberto Cabral

O

Centro Comunitário do Espírito Santo foi sempre um lugar bem alegre na
comunidade com jantares nas sextas-feiras,
uma grande festa a quase todas as semanas. É
sempre uma alegria entre amigos e familiares.

Domingo passado foi, mais uma vez, uma grande “festa”, com o nosso amigo de todos, Jimmy
Faria que fez bailar toda a sala com as suas boas
músicas.
Tambéns a nossa “Cotovia Açoriana”, Jordelina
Benfeito cantou e encantou toda a sala com a sua
linda voz matando um pouco a nossa saudaude

em

da nossa terra. O almoço foi uma delícia, tivemos uma feijoada pelos irmãos Manuel e Miguel
Vilela.

com

Fado
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poesia da semana

Imponentes Caravelas
Portugal de Norte a Sul
Banhado p’lo mar azul
Com praias finas e belas
Teve heróicos marinheiros
Egrégios aventureiros
Do tempo das caravelas.

Caravelas portuguesas
Foram colossais proezas
Do sonho do nosso Infante
Que partiram deste mar
Para mais longe levar
A fé ao mundo distante.
Lá foram as caravelas
Guiadas pelas estrelas
Descobrindo um mundo novo
Escrevendo a nossa história
A letras de oiro e de glória
Que é todo o padrão dum Povo.
Nas velas a cruz de Cristo
Sulcando o mar imprevisto
Nunca dantes navegado
Glórias das caravelas
Imutáveis sentinelas
Da nobre Pátria do Fado !...
Euclides Cavaco

Fazer

Nome

que nós dávamos aos
telegramas do exército português
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Guiné 11 de Maio de 1972
Dedicado à minha madrinha de guerra

Acabou de chegar um helicóptero a este fim do
mundo. O pombo correio que trouxe no bico as
sempre esperadas mensagens para todos nós militares, aqui neste cativeiro de guerra no meio do
nada. Melhor dizendo, no meio do mato, onde
o calor intenso, a poeira vermelha, as tempestades tropicais e as picadelas de enxames de mosquitos já pouco incomodam, comparando com o
silvo das balas, o troar dos canhões e morteiros,
o metralhar da ‘costureirinha’ e o cheiro a pólvora queimada, em dias de ‘festa’ cá em Farim
e arredores. Uma destas mensagens era a sua
para mim desejada carta, a que estou a responder
através deste meu ‘bate-estradas’, cujas linhas os
meus olhos percorreram avidamente, como sedento no deserto à procura de uma gota de água,
bebendo as suas palavras uma a uma, que me
transmitiram, bem haja por isso, esperança e co-

ragem para melhor suportar estes momentos tão
difíceis, neste meio hostil, longe de familiares e
amigos. Fixei-me demoradamente a contemplar
o bonito sorriso do seu rosto, patente na fotografia que teve a amabilidade de me enviar, como
que deslumbrado e encantado pela
sua beleza e, particularmente pela brancura da
sua tez, já que à tanto tempo não via uma mulher branca e tão bonita . Aqui as bajudas (raparigas), sendo algumas também bonitas, a cor da
sua pele, como sabe é diferente ... fazem parte
de outra cultura. Vejo em si a minha confidente, imagino-a até como a minha ‘Nossa Senhora’
que me ampara, e, como tal, veja nesta minha
missiva uma prece, uma oração, uma avé-maria
deste soldado, para que continue a conceder-me
a graça da sua simpatia e do seu conforto. Termino, agradecendo-lhe esse seu gesto altruísta,
de dispensar parte do seu tempo a confortar este
simples soldado que sou, ao serviço da Pátria.
Com as suas palavras, creia, neste quotidiano
da guerra, o perigo que espreita por entre o capim, por detrás de cada árvore, sobe o chão das
picadas – sentir-me –ei mais confiante,
mais seguro, mais afoito, do que com a própria
metralhadora que tenho por companheira.
Adeus até à volta do correio.

jus ao nome

Jorge Correia

O

“Bate Estradas”

caso mediático que anda literalmente na
boca do mundo, Sócrates, será mais uma
vez revelador do valor da sociedade Portuguesa nos seus mais diversos sectores.
Antes de mais, permitam-me posicionar-me
face à pessoa envolvida, o ex-primeiro-ministro
José Sócrates. Aquando da sua primeira ascensão
ao cargo de primeiro-ministro em 2005 confesso
que tive uma esperança que face à sua juventude e aparente dinamismo que fosse ele capaz de
sacudir um pouco o panorama Português no bom
sentido, libertando a política Portuguesa daquele
odor de jogos de influências particulares que em
nada contribuem para o coletivo beneficiando
apenas algumas personalidades, modernizando
o próprio PS para se preparar para os desafios
futuros do país. Mas depressa me desiludi. A sua
forma de estar denunciava cada vez mais um aspeto arrogante e cego na sua liderança e manipulador das massas em seu proveito quando se via
encurralado.
Não tenho qualquer simpatia por nenhum partido, no entanto considero que em Portugal os
partidos políticos não souberam nem se sabem
renovar, insistindo em caminhos que já se viu
não terem qualquer saída, incapazes de visionarem um futuro para o país para além de serem
sustentados pelo exterior, e o PS não escapa a
isto. A força dos partidos, em vez de residir na
capacidade, habilidade e coragem de apresentar
propostas para o futuro, reside antes na capacidade de sustentarem um status quo de “sim senhor” ao chefe do partido ou de baixarem a cabeça sempre que um “dinossauro” político venha a

público dizer muitas vezes patetices e baboseiras
que todos vêm serem impossíveis mas que todos, à boa maneira da “velha senhora” que tanto
criticaram e ainda criticam, persistem em continuar a cultivar. Oh Portugal e Portugueses, para
quando um auto exame sincero e honesto e força
para se erguerem face aos desafios, recolhendo
as propostas de mérito e largando borda a fora
aquilo que entrava o desenvolvimento? Vejam
a Irlanda! Vejam a Islândia! Aprendam com os
exemplos à volta e tenham a coragem de fazer
até melhor do que os outros! Porque razão nos
acomodamos sempre a ficar pelo fim do pelotão,
orgulhosos da nossa mediocridade alimentada
por feitos heroicos já com séculos de existência?
O futuro constrói-se hoje, vivendo no passado
para alimento do nosso Ego nacional perdemos
o presente e consequentemente o futuro.
Mas voltando a Sócrates e a todo este caso, julgo que nunca é demais referir que independentemente das pessoas envolvidas merecerem a nossa simpatia ou antipatia devemos acima de tudo
ter uma postura correta e séria para que a verdade
não seja obscurecida pela falta de clareza de julgamento. Neste momento a Justiça segue os seus
trâmites normais, Sócrates foi ouvido, e tudo circula na esfera investigativa. Não podemos cair
no erro, a meu ver, por exemplo da bastonária
da Ordem dos Advogados, Elina Fraga, que em
declarações à Lusa referiu que ”as detenções que
estão a ser feitas à primeira vista parecem não
ser demasiados ponderadas” sem nunca referir o
caso Sócrates, no entanto estas afirmações pronunciadas nesta altura naquele tom prestam-se
a interpretações que em nada ajudam à clareza
e objetividade. Provavelmente a afirmação terá
sido noutro sentido, provavelmente a sua ideia
centrava-se na preocupação que assume existir
com detenções para interrogatório que podem

não ser legais ou com a mediatização espetacular (ainda que inevitável), mas o momento e
os termos decididamente não foram os mais felizes. Se não foi conseguida a sua libertação é
porque as evidências são fortes e sendo o perigo
de fuga um dos motivos para reter alguém para
interrogatório eventualmente justifica-se a medida, caso contrário Elina Fraga sabe mais do que
nós. Da parte do cidadão este é um exemplo leve
de que devemos ser prudentes e não deixar escorregar para o aproveitamento ou linchamento,
no entanto nunca deixar de ser frios na análise e
construtivos na crítica.
Parece difícil, depois de tantos casos com
Sócrates que ficaram no ar sem justificação
plausível, que sem aprofundar recordo alguns: a licenciatura ao domingo, o Freeport
de Alcochete, escutas no processo Face Oculta
e os diversos conflitos e tentativas de controlo dos media. Isto sem falar nas afirmações
públicas que caíam aqui e além que depois
recebiam contra-afirmações ou justificações
pueris. Apesar disto tudo Sócrates merece ser
tratado com correção sem emotividades facciosas. A sociedade Portuguesa enfrenta um
alerta sobre si mesma, e neste caso, se depois
de tantas suspeitas a Justiça não for capaz de
levar a bom termo o esclarecimento e responsabilização dos envolvidos, ficará sem crédito
e debilitada. Se a Justiça for capaz de apurar
responsabilidades e levá-las aos seus detentores, poderá haver um terramoto político que
espero sirva para abrir definitivamente os
olhos de todos e que seja finalmente a manobra de inversão de um caminho que em nada
tem contribuído para a sustentabilidade de
Portugal. Que o nome do pai da filosofia sirva
de inspiração para o brotar da verdade.
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Canadá

lança “ visto expresso”
e convida trabalhadores portugueses

A

partir de Janeiro vai ser mais fácil e rápido ter um visto para o Canadá. O país
convida trabalhadores e estudantes portugueses a concorreram às oportunidades disponíveis.
O Canadá vai lançar um “visto expresso” para
facilitar a captação de emigrantes. A partir de Janeiro do próximo ano, vai ser mais fácil conseguir uma autorização para trabalhar ou estudar
no país. “Bastará fazer um registo electrónico
gratuito, enviar certificados de domínio de língua estrangeira e de validação dos diplomas académicos” explica Miguel Robichaud, Primeiro
Secretário da Embaixada do Canadá em Paris.
Depois, todos os pedidos serão colocados numa
base de dados onde o governo e as empresa privadas “poderão escolher os melhores candidatos
para emigração permanente”, sublinha o diplomata. Os seleccionados vão receber um “convite
do governo”.
Actualmente, o processo é muito mais complicado e moroso: “era necessário esperar, esperar
e esperar depois de enviar um pedido formal em
papel”, explica o responsável pela emissão de
AStrólogo – grAnde médium Vidente

ProfeSSor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo português

vistos de residência em Portugal e noutros 13
países. Com as novas regras as autoridades deverão responder, no máximo, em seis meses. Esta
revolução no sistema de vistos “pode ajudar a
economia do Canadá porque as pessoas que queremos assim chegarão mais rapidamente”. Com
esta simplificação do sistema de vistos, o governo pretende atrair 300 mil emigrantes, mais 50
mil que no ano anterior.
“Actualmente existe uma grande comunidade
de portugueses no Canadá (quase meio milhão)
e queremos aumentar a relação entre os dois
países”, sublinha o embaixador Jeffrey Marder,
adiantando que o objectivo “é ainda aumentar o
número de portugueses a estudar no Canada”.
Há oportunidades de trabalho em todas as áreas
Quanto a sectores “há oportunidades em todas
as áreas”, acrescenta Miguel Robichaud. “Os
portugueses podem conseguir empregos muito
bons e integrar-se facilmente nas comunidades
do Pacífico ao Atlântico”, diz. Os portugueses
são bem vistos como “uma comunidade que trabalha muito e por isso queremos mais”.
Paul Santos, Coordenador de Marketing da

York University, diz que o Canadá “é um país
com muitas oportunidades” em que “o valor de
cada pessoa é o mais valorizado” na hora de recrutar. Nem a faixa etária, nem a rede de contactos “são determinantes”, diz este canadiano,
filho de portuguesas que veio a Portugal captar
estudantes para a sua universidade. “Consideramos a emigração fundamental para o sucesso
económico do país”, afirma. E interessados não
faltam, a julgar pela enchente na feira “Study in
Canada” realizada a semana passada em Lisboa.
Mais de 1.500 pessoas visitaram a Associação
Comercial de Lisboa, onde decorreu o evento,
para tirar dúvidas e saber como ir estudar ou trabalhar para o Canadá, considerado um dos dez
países do mundo com melhor qualidade de vida.
Para Tânia Henriques, uma luso-canadiana que
pretende regressar ao país, “as baixas temperaturas” são o único inconveniente num país “em
que as pessoas são muito acolhedoras e em que
um português facilmente se sente em casa”.

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
Sábado: 9h00-16h00
Domingo: 10h00-13h30
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As 48 horas fatais de José
Sócrates, e, Já Está na Cadeia
D

epois dos casos Cova da Beira e Freeport,
onde Sócrates nunca foi arguido e muito menos formalmente acusado, o Ministério
Público conseguiu construir um caso contra
o antigo primeiro-ministro. Sócrates dormiu
numa cela individual, acompanhou as buscas
à sua própria casa, foi recebido por contra
-manifestantes e nenhum apoiante à chegada
ao Tribunal e este domingo fica marcado por
um longo interrogatório. Portugal nunca viu
disto.
O rumor intensificou-se na manhã da última

A Beira

y

de Villera

IMPECÁVEL!!!

Duplex com cave toda acabada e garagem. Casa muito bem estimada, mesmos
proprietários desde 27anos! Teto, janelas
e portas novas e muito mais! Belo, grande
quintal. Rés-de-chão disponível ao comprador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! Bem situada ao
SUL da autoestrada Metropolitana, numa
rua bem sossegada.

$479,000

Plateau

Magnifico condo com 2 qtos fechados
muito bem situado na Henri-Julien à esquina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira.
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande balcão e terraço privado com vista na Montanha! Venha ver! $369,000 negociável.

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 electrodomesticos , aquecimento , electricidade e ar-condicionado. Tem um
pequeno quintal ao uso exclusivo.
$1350/mês
Disponivel rapidamente!

sexta-feira. O Ministério Público (MP) apertava
o cerco a José Sócrates e preparava-se para prendê-lo. E o ex-primeiro-ministro só evitara a prisão porque na quinta-feira tinha adiado à última
hora o voo de regresso de Paris, onde tem uma
casa desde que decidiu tirar um ano sabático para
estudar filosofia depois de perder as eleições de
2011. À noite, o rumor transformou-se num facto. José Sócrates apanhou um voo nocturno da
Aïr France e foi detido ainda na manga do avião,
assim que aterrou em Lisboa. O rumor tinha chegado a alguns órgãos de comunicação social e
Sócrates foi filmado quando saía do aeroporto
por uma porta lateral destinada a veículos oficiais. O MP suspeita que o próprio Sócrates
saberia que ia ser detido, o que não custa muito a crer tendo em conta que na quinta-feira as
autoridades tinham detido o seu motorista João
Perna, o amigo de infância Carlos Santos Silva
e o advogado Gonçalo Ferreira. Um automóvel
conduzido por agentes tributários de Braga, que
trabalham com o procurador Rosário Teixeira há mais de dez anos, dirigiu-se do aeroporto
para o Departamento Central de Investigação e
Acão Penal, no centro de Lisboa. Transportava
Sócrates, que foi identificado e informado das
suspeitas que recaíam sobre si. Foi filmado pela
“Correio da Manhã TV” quando saiu do edifício
em direção aos calabouços da PSP, onde iria ficar preso com suspeitos de delito comum, como
condutores apanhados com álcool ou em pessoas
envolvidas em desacatos. Sócrates teve direito a
uma cela individual.
DEPOIS DA NOITE NA CADEIA, JOSÉ
SÓCRATES FOI PARA CASA. NÃO
EM LIBERDADE MAS PARA
ACOMPANHAR UMA BUSCA na
SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA
Era o fim de suspeitas que se arrastam há anos.
À terceira, depois dos casos Cova da Beira e
Freeport, onde Sócrates nunca foi arguido e mui-

to menos formalmente acusado do que quer que
fosse, o MP conseguia construir um caso contra o antigo primeiro-ministro. Desta vez, a investigação começou com uma denúncia de um
banco, que será a Caixa Geral de Depósitos, ao
abrigo da lei antibranqueamento de capitais. Em
causa estão portanto transferências suspeitas
“ilegais” e “não justificadas” de dinheiro, como
explica o comunicado que a Procuradoria-Geral
da República (PGR) divulgou duas horas depois
da detenção do antigo secretário-geral do Partido Socialista. O Expresso sabe que a aquisição
da casa de Paris, um apartamento avaliado em
três milhões de euros no quarteirão de Passy, é
um dos factos que o Ministério Público quer esclarecer. De onde veio o dinheiro? Quem é que
pagou? Quando a revista Sábado publicou as
primeiras suspeitas, em agosto deste ano, Sócrates explicou que pediu um empréstimo à Caixa
Geral de Depósitos para “poder viver um ano
sem trabalhar” e garantiu que nunca fez transferências para o estrangeiro porque “nunca” teve
capital. A notícia sobre as suspeitas do MP era
“uma canalhice”, disse o ex-primeiro-ministro.
Mas não. Depois da noite na cadeia, José Sócrates foi para casa. Não em liberdade mas para
acompanhar os investigadores da Autoridade
Tributária numa busca. E ao início da tarde de
sábado era finalmente conduzido ao Tribunal
Central de Instrução Criminal, onde iria ser ouvido por Carlos Alexandre. O homem que foi
eleito primeiro-ministro por duas vezes - e uma
delas com maioria absoluta - não tinha um único
apoiante à sua espera - excetuando um grupo de
dez militantes do Partido Nacional Renovador,
que abriu uma garrafa de champanhe e gritou alguns insultos à passagem do carro onde Sócrates
seguia sentado no banco de trás. O antigo chefe
de Governo nunca olhou para as câmaras.
A imagem correu mundo e a detenção de Sócrates foi notícia em todo o lado. O dia acabou sem
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que o arguido chegasse a ser ouvido por Carlos
Alexandre, que se dedicou a interrogar os outros
três detidos na operação: Carlos Santos Silva,
Gonçalo Ferreira e João Perna, o motorista particular de Sócrates que conduzia o Mercedes onde
o ex-primeiro-ministro se desloca nos últimos
tempos. Sócrates foi novamente conduzido aos
calabouços da PSP, onde passou a segunda noite
detido. Mas foi uma noite curta. Eram 8h37 de
domingo e já estava de regresso ao Campus da
Justiça, a bordo de um carro da PSP, para enfrentar uma longa sessão de interrogatório. A chegada foi captada pelos fotojornalistas que têm estado de plantão à entrada da garagem do edifício
onde funciona o Tribunal Central de Instrução
Criminal.
UMA DAS DÚVIDAS DESTE
PROCESSO É a CORRUPÇÃO...
Ao longo do dia, só o seu advogado se fez mostrar à imprensa. João Araújo, que se ausentou
apenas durante um quarto de hora para comprar
o almoço num supermercado situado junto ao
Campus da Justiça, recusou-se de resto a prestar qualquer esclarecimento aos jornalistas. Às
16h00, e depois de uma maratona de trabalho
na véspera, a advogada de Carlos Santos Silva e

de Gonçalo Ferreira voltou também ao tribunal,
mas também sem adiantar nada sobre o motivo
do seu regresso. Por volta das 21h00, soube-se
que José Sócrates teria de passar mais uma noite na prisão - o interrogatório prossegue esta segunda-feira, dia em que devem ser conhecidas as
medidas de coação a que os quatro arguidos vão
estar sujeitos. Uma das dúvidas que este novo
processo-crime dirigido por Rosário Teixeira coloca é se o crime de corrupção de que os arguidos
estão indiciados fará ressuscitar os factos investigados no caso Freeport, em que o antigo secretário-geral do PS surgiu sempre como suspeito
não oficial, ao ser o alvo das denúncias originais
que deram origem a um inquérito-crime aberto
em 2005. Alegadamente, e enquanto ministro do
Ambiente, Sócrates teria recebido luvas de meio
milhão de euros em 2002 para garantir que o
outlet do grupo inglês Freeport pudesse ser construído em Alcochete. Até hoje, nunca ninguém o
confrontou com isso.
Justiça Sócrates
fica em prisão preventiva
O juiz Carlos Alexandre decretou a prisão preventiva de José Sócrates, suspeito de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e cor-

rupção. O ex-primeiro-ministro, que foi detido
na sexta-feira à noite no aeroporto de Lisboa,
vai assim aguardar julgamento na cadeia. A decisão foi comunicada à saída do tribunal, pelo
seu advogado, João Araújo, que considera a decisão “profundamente injusta e injustificada” e
admite “interpor recurso”. Esta era a medida de
coação mais pesada que podia ser aplicada ao ex
-primeiro-ministro. O juiz de instrução criminal
Carlos Alexandre decretou as seguintes medidas
de coação, comunicada pela escrivã Maria Teresa
Santos, aos restantes arguidos da Operação Marquês: Carlos Santos Silva (amigo de Sócrates e
empresário), defendido por Paula Lourenço, fica
em prisão preventiva por fraude fiscal qualificada,
branqueamento de capitais e corrupção.
Gonçalo Ferreira (advogado), sai em liberdade, proibido de contactar com os demais arguidos, de se ausentar para o estrangeiro - tem de
entregar o passaporte - e obrigado a apresentar-se bissemanalmente no DCIAP, por fraude
fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
Relembre-se que a Operação Marquês investiga alegadas práticas de corrupção, branqueamento capitais, falsificação de documentos e
fraude fiscal agravada.

Programa da semana
Quinta-feira 27 de novembro
- Coloção de Barcos de Luis Duarte
Sábado 29 de novembro
- Fecho da semana cultural da Casa dos Açores
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“Governo PS terá Bloco
nas ruas se não aumentar salários”
O dirigente bloquista João Semedo disse hoje que
o PS terá que enfrentar o Bloco de Esquerda nas
ruas se, quando for governo, disser que não tem dinheiro para aumentar salários ou baixar impostos.
“No primeiro dia em que António Costa faça aquilo que tanto se tem esforçado por esconder, nesse
primeiro dia terá o Bloco de Esquerda nas ruas”, declarou João Semedo, que fez a intervenção de encerramento da IX Convenção do BE, que terminou
no Pavilhão do Casal Vistoso, Lisboa. O coordenador bloquista que cessou o mandato de dois anos na
Convenção e que disse querer intervir na “condição
de membro eleito para a nova Mesa Nacional”, disse
que o Bloco “se levantará” no “no primeiro dia” em
que António Costa venha dizer que “não há dinheiro para criar emprego, para aumentar os salários ou
baixar impostos”.Semedo disse que o BE aumentará
“a luta social” contra a austeridade, “o poder europeu
que comanda o assalto neoliberal” e contra “Passos
Coelho e Portas”.”É onde temos perdido que precisamos de passar a ganhar”, disse, na tribuna da Convenção, com os restantes membros da Mesa Nacional e da Comissão de Direitos ao seu lado.”Nós não
nos deixamos iludir, sabemos o que queremos. Para
romper com a austeridade precisamos de reestruturar a dívida”, afirmou.Numa referência a uma das
linhas centrais da moção opositora, do líder parlamentar Pedro Filipe Soares e Luís Fazenda, João
Semedo acrescentou que será “em nome dos direitos sociais consagrados na Constituição” que o BE
se baterá “pela paz, pela habitação, pela saúde, pela
educação”.A Convenção do BE terminou hoje sem
definir a solução de liderança do partido, depois do
empate registado para a Mesa Nacional entre as listas da anterior direção, encabeçada pelos coordenadores João Semedo e Catarina Martins, e a de Pedro
Filipe Soares, atual líder parlamentar. A nova Mesa
Nacional do BE reúne-se no próximo domingo para
debater a futura coordenação do partido.No entanto,
a moção mais votada, que define a estratégia do BE
para os próximos dois anos, foi a apresentada por
João Semedo e Catarina Martins.
Schumacher recupera... mas lentamente
A porta-voz do alemão Michael
Schumacher disse que o sete
vezes campeão do mundo de
Fórmula 1 está a recuperar, assumindo ser impossível apontar
uma data para o seu total restabelecimento.
“Não é possível dizê-lo nesta
situação. O Michael está a fazer
os progressos adequados à gravidade desta situação, mas vai ser um difícil e longo
processo”, afirmou, este domingo, Sabine Kehm, à
estação televisiva alemã RTL. Schumacher foi internado em coma a 29 de dezembro de 2013, depois
de ter sofrido uma queda quando esquiava fora dos
limites da pista na estância de Meribel, nos Alpes
franceses.A 9 de setembro de 2014, Schumacher
saiu do hospital suíço onde se encontrava internado para continuar a recuperação em casa.A portavoz de Schumacher voltou hoje a agradecer o apoio
constante recebido pela família do antigo piloto.”Só
posso dizer que a família está muito feliz e sentida pelas mensagens simpáticas. Eu acredito que a
energia positiva faz bem. Nós agradecemos a atenção de todo o mundo”, referiu.Em finais de outubro,
o francês Jean-François Payen, um dos médicos
que tem acompanhado o ex-campeão mundial de
Fórmula 1, disse que o alemão está a fazer progressos, mas que vai precisar de anos para recuperar.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-laurent, suite 204
montréal, qué., H2w 1z3

Passos Coelho

diz que
políticos não são todos iguais

O

líder social-democrata, Pedro Passos
Coelho, disse hoje, na Guarda, que os
políticos em Portugal não são todos iguais, dizendo que não se pode hesitar e “andar para
trás” à primeira dificuldade.
Nós só alcançamos na vida, com esforço, aquilo
que sonhámos e porque nos batemos, se à primeira dificuldade, com medo de perder as eleições, de desagradar seja a quem for, começamos

receosos do comportamento dos eleitores, receosos que as eleições lhe pudessem ser adversas,
em ir replicando situações que não são firmes
para caminhar para futuro”, afirmou.”Sabemos
hoje que somos menos ricos do que pensávamos,
mas não perdemos a ambição de ser mais ricos
para futuro, o que não queremos é ilusões baratas”, acrescentou.Disse ainda querer “um país
em que o rendimento seja maior, mas seja mais

a hesitar, a andar para trás. Então, nesse dia, os
portugueses têm razão para pensar que somos
todos iguais [os políticos], e desacreditam das
suas instituições e desacreditam dos partidos políticos”, afirmou. Pedro Passos Coelho falava na
sessão de encerramento da Academia do Poder
Local, promovida pelos Autarcas Social-Democratas (ASD) e pelo Instituto Francisco Sá Carneiro.”Hoje, eu acho que vale a pena dizer que
não somos todos iguais. Temos feito muito por
essa diferença, e se hoje podemos olhar para o
futuro com mais esperança, isso também se deve
ao facto de termos tido uma estratégia de a termos prosseguido com determinação, sabendo
aonde queríamos chegar”, afirmou.” E estamos
a chegar lá, para bem de Portugal, da sociedade portuguesa e dos portugueses”, rematou. No
seu discurso, lembrou que o país tem pela frente
um caminho diferente daquele que foi trilhado
no passado, dizendo que o Governo que lidera
está a construir “não um país com pés de barro, mas um país com fundações sólidas”. “É em
cima disso que temos de crescer, não temos nada
a ganhar em, como outros fizeram no passado,

bem distribuído por todos”. Segundo Passos
Coelho, o tempo é de dizer às pessoas que o seu
Governo está a construir “um futuro sólido, mais
verdadeiro, em que não existe desorçamentação”.”Precisamos, portanto, nos próximos anos,
de continuar o trabalho de mudança que temos
feito”, disse.Reconheceu ainda que o PSD tem
sido, nestes anos “o maior pilar de estabilidade e
de responsabilidade” no país.
“Temos conseguido, dessa maneira, dar força ao Governo, para fazer o que era preciso
e conseguimos, com isso, lançar as bases de
uma maior prosperidade para todos no futuro. Precisamos agora que o nosso sistema
financeiro esteja à altura das responsabilidades”, observou.Em sua opinião, a economia
não funciona sem financiamento e o financiamento “tem de estar dirigido ao mérito” e não
“àqueles que têm amigos nos bancos”.Passos
Coelho, que falava num distrito do interior,
referiu o problema da desertificação humana
e a necessidade de ser invertido o declínio demográfico.

Anunciadas

medidas para

expulsão de criminosos estrangeiros

O

Governo Federal do Canadá anunciou
hoje um conjunto de medidas na Lei de
Expulsão de Criminosos Estrangeiros que
visa “proteger os canadianos e a integridade
do sistema de imigração do país”.
“O Canadá continua a facilitar o comércio e
deslocações legítimas no entanto, não vai tolerar o abuso do sistema de imigração ou colocar
nosso país em risco”, referiu, em comunicado, o
ministro da Cidadania e da Imigração Chris Alexander. Segundo a mesma nota, a que a agência
Lusa teve acesso, as novas medidas introduzidas
pelo governo na lei de expulsão mais rápida de
criminosos estrangeiros vai “aumentar a nossa capacidade de proteger a segurança e a integridade dos canadianos”.Com estas medidas, o
governo conservador espera impedir o abuso do
sistema de imigração, impondo a todos os condenados a proibição por cinco anos no acesso ao
estatuto de residente permanente.Os familiares

daqueles criminosos acusados por questões relacionadas com a segurança nacional, violações
dos direitos humanos ou internacionais e o crime
organizado, terão imediatamente a entrada temporária restrita no Canadá. Esta nova medida vai
assegurar que os familiares não possam expandir
as redes criminosas no país.Outra das novidades
prende-se com o fato de os criminosos estrangeiros condenados a mais de seis de prisão no
Canadá, podem agora serem excluídos mais rapidamente, perdendo o direito de apresentar um
recurso ao Conselho da Divisão da Imigração de
Recurso.Por sua vez, os condenados noutro país,
ou cometido uma ação fora do Canadá, mas que
tenha sido decretada uma pena máxima de pelo
menos 10 anos, no Canadá, também estão impedidos de efetuarem uma interposição de recurso.
Calcula-se que existam cerca de 550 mil portugueses no Canadá, estando a grande maioria localizada na província do Ontário.
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Lei Anticorrupção pode
ser usada na Lava Jato

A

pesar de ter sido sancionada apenas no
final do ano passado, a lei Anticorrupção poderá ser usada no processo judicial da
Operação Lava Jato. Segundo o procurador
regional da República no Paraná, Carlos Fernando dos Santos Lima, embora a maior parte dos repasses ilegais já identificados tenha
ocorrido há pelo menos quatro
anos, o Ministério Público Federal
sustenta que tem provas de que
pagamentos de propinas em contratos da estatal chegaram a ser
feitos em 2014.
“A lei ainda não terá protagonismo
nesse processo, mas já começará a
ser aplicada para responsabilizar civil e administrativamente empresas
envolvidas”, afirma Lima, que integra a forçatarefa que investiga os contratos da Petrobras. A
lei prevê punição a empresas que tenham empregados e diretores flagrados cometendo fraudes
em contratos com órgão públicos. Neste caso, os
pagamentos foram posteriores às demissões de
ex-diretores investigados da estatal, como Paulo
Roberto Costa e Renato Duque, que deixaram a
Petrobras em 2012.
Delação empresarial
O papel determinante da lei Anticorrupção na
Lava Jato, porém, deve ser no acerto de acordos para que as empresas envolvidas possam
colaborar com a investigação e tentar reduzir as
punições, como ocorre no caso das delações premiadas de pessoas físicas – acordos já fechados

pelo doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da
Petrobras Paulo Roberto Costa. A Lei Anticorrupção, também chamada de ‘Empresa Limpa’,
prevê que pessoas jurídicas envolvidas em irregularidades em operações com o setor público
podem fechar os chamados acordos de leniência.
Pode retroagir
Como esses acordos podem beneficiar os investigados, a legislação
prevê que os efeitos dos acordos podem ser retroativos à sanção da lei
Anticorrupção. Caso as informações
reveladas contribuam efetivamente
para a comprovação de crimes, as
empresas envolvidas nas suspeitas
podem obter benefícios como a redução em até dois terços em multas
que podem alcançar 20% do faturamento bruto
no ano anterior ao da instauração do processo.
“Empresas envolvidas na investigação dos contratos da Petrobras já negociam a possibilidade
de fazer esses acordos de leniência para buscar
benefícios nos processos administrativos que serão realizados na CGU (Controladoria-geral da
União)”, diz o procurador federal.
Além da aplicação das multas, a CGU pode
tornar as empresas condenadas inidôneas, o
que impedirá a participação em futuras concorrências públicas do governo federal. O órgão analisa as provas já colhidas pela Justiça
e deve iniciar, em breve, os processos punitivos contra os envolvidos.

HIgH scHOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de bullion, montreal, qc, H2X 3A2 |tel. 514-788-5937

INglês básIcO
INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs

Inglês básico - manhã

Datas: 24, 25, 26 de novembro 2014
1, 2, 3, 4 de dezembro 2014
Hora: 9h00 às 11h00

Líder do PT no Senado
nega ter recebido propina
O senador Humberto Costa (PT-PE), líder da legenda no Senado, negou ontem ter recebido qualquer
quantia para sua campanha, em 2010, por intermédio do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras
Paulo Roberto Costa, preso na Operação Lava Jato.
Reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo” afirma que, em depoimento, Paulo Roberto relatou que
repassou R$ 1 milhão, com origem no esquema de
desvios em contratos da estatal, para a campanha
de Costa. Um empresário ligado ao senador teria pedido o dinheiro. Nas informações repassadas à Justiça no acordo de delação premiada, Costa afirmou
ter sido ameaçado de demissão de seu cargo na estatal se não atendesse o pedido que beneficiaria o
enador petista.

Em nota, Costa negou as acusações e colocou à
disposição dos órgãos de investigação seus sigilos
bancário, fiscal e telefônico. “Sou defensor da apuração de todas as denúncias que envolvam a Petrobras ou qualquer outro órgão do Governo. Porém,
entendo que isso deve ser feito com o cuidado de
não macular a honra e a dignidade de pessoas idôneas”, disse Humberto Costa na nota que foi divulgada pelas redes sociais.

FESTA DE

SÃO VICENTE DE PAULO
29 de novembro pelas 19h30

Inglês básico - tarde

Datas: 24, 25, 26 de novembro 2014
1, 2, 3,4 de dezembro 2014
Hora: 17h00 às 19h00um dos

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é EXIgIDO
um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:
• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

HOrárIOs DAs AulAs DE
INglês DE bAsE DE mANHÃ E DE tArDE

manhã: Do 5 de janeiro até 2 de abril de 2014
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: Do 5 de janeiro até 2 de abril de 2014
De segunda a quinta: 17h30 às 21h30
custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde
transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
sítio web: www.hsmontreal.ca

com jantar e bailarico
Ementa desta noite
Sopa de legumes
Rojões (carne de porco)
com arroz e salada
Gelado com fruta
Mesa de doces

Preço:
Adultos: 25 Vicentinos
Crianças:15 Vicentinos
(dos 6 aos 12 anos)

Organizado pelo Grupo Folclórico Português de Montreal de Santa Cruz
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Câmbio do dólar canadiano
25 de Novembro de 2014

1 Euro = CAD 1.410100
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal em Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Royal Latino Inc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca
importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval,
T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal
T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal
T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. Portuguesa do West Island
4789 Boul. des Sources, Montreal T.:514.684.0857
Ass. Saudades da Terra Quebequente
T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal
T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal
T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal
T.:514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe
T.:450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389
Centro de Ajuda à Família
Centro Acção Sócio Comunitário

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
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
Igr. Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
bancos e
serviços
financeiros

CAIXA PORTUGUESA
4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

T.: 514.668.6281
restaurantes

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

TRAGA O SEU VINHO

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.418.0627
traduções

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.

Tel.: 514.943.7907
transportes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilistas

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

Tel.: 514.817.2451

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Filarmónicas

restaurantes

Renovações
gerais

www.solmar-montreal.com

dentistas

CENTROs

renovações

Gilberto

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Horário de Atendimento
2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00

agências
funerárias

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

Chouriçor Inc.

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

fotografo

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Casamentos,
Batizados,Festas,...
A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude
514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

Linhas da mão e
cartas. Vidente com
dons naturais.
Resolve os seus
problemas
sem voodoo.
Rosa
514-278-3956
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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
Precisa-se de senhora para limpeza de
uma residência privada com carro própria.
Na área de West-Island com experiência
a tempo parcial.

514-233-0611

EMPREGOS

Precisa-se de senhora para
fazer limpeza de uma casa.
5 dias por semana. Horário:
2ª das 8h-15h; 3ª até 5ª das
16h-20h; 6ª das 8h-15h.
Deve falar um pouco de
francês.
514-662-6216

Café
A BOLA

O Café A Bola precisa
de cozinheiro com
especialidade em
cozinha portuguesa.

438-879-9926

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 meianoite. Enviar CV por e-mail: hr@worlee.net.
750 rue Gougeon, Saint-Laurent (Qc), Canada, H4T4L5
T (514) 332-6455 | F (514) 332-6475
http://www.worlee.net

Especialista

em

Amostras

Conhecimento em estrutura do vestuário em
roupas esportivas, calças, casacos e saias uma
mais valia. Conhecimento de máquina com agulha simples além de todas as outras máquinas especiais. Terá que saber como terminar o vestuário
completo e pressione. Salários para analisaram e
com um mínimo de 3 anos de experiência.

Por favor contatar Alida
514-381-5393 ext 339

EMPREGOS
Precisa-se de empregadas de balcão e pessoa
para trabalhar na grelha com experiência para um
restaurante português situado no Plateau.

514-985-9191

Precisa-se de “Concierge” com
pequenas reparações a fazer de
vez em quando e limpeza para um
imóvel na região de Nossa Senhora
da Graça, deve ter experiência, 13$/h,
falar duas línguas, a tempo inteiro e
apartamento fornecido.

514-757-2856

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 organizadas, 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 patrocinar (fazer um contrato), se necessário. Deve falar
inglês ou francês como primeira ou segunda língua.

Contatar
Peyrow: 514-947-2909
vende-se
GRANDE ESPECIAL
10 COELHOS PARA 120$
T.:450-659-3630 OU 450-659-7938

Grande
oportunidade
Churrascaria no
centro do plateau
de Montreal
(renda barata)
Agora com uma
secção de
hamburgers
sobre o carvão,
todo equipado.
Vende-se ou
dou sociedade

514-570-2795

serviço

Fazemos todo
o tipo de
renovações
interior.
Ferreira
514-655-7168

Perca peso de forma
natural e definitiva.
Programa nutricional
recomendado
por médicos.
Acompanhamento
gratuito
Carlos Palma
514-961-0770

†

ANÍBAL VENTURA DE JESUS
1941 – 2014

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento em Montréal, no passado dia 18 de novembro de 2014, com 73 anos
de idade, de Aníbal Ventura de
Jesus, viúvo de Normanda dos
Santos Neves.
Natural de Valga, distrito de
Aveiro, o Sr. Aníbal Ventura
de Jesus, também conhecido
como “Varina”, foi o fundador e
proprietário da prestigiada empresa Varina Alúminios.
Ele deixa na dor o seu filho
Walter Ventura (Lucy Santos),
a sua filha Maribelle Ventura (Pierre Desaultels), seus
irmãos e irmãs, seus cunhados/as, seus sobrinhos/as,
seus primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc.
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
O velório terá lugar na próxima sexta-feira dia 28 de
novembro de 2014, das 17h às 21h, e sábado dia 29 de
novembro a partir das 8h30.
Segue-se a missa de corpo presente, no sábado dia 29
de novembro de 2014, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60
rue Rachel Ouest, Montreal, sendo sepultado no Cemitério de Laval, 5505 Ch. Bas St-François, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

Manuel Domingues
1932 – 2014

Faleceu em Montreal no dia 24 de
novembro, com 82 anos de idade,
o senhor Manuel Domingues, natural de Souto da Carpalhosa, Leiria,
Portugal, esposo da senhora Piedade Figueirinha.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Rui (Carmen) e Pedro (Bouchra), neto Mark (Shayna), irmãs
Maria Madelena e Olinda, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. Saint Laurent, Mtl
514-277-7778
Eduino Martins
O velório terá lugar sexta-feira, 28 de novembro de
2014 das 14h às 17h e das 19h às 22h e sábado das
9h às 11h, seguindo-se o serviço funebre às 11h15 na
igreja Santa Cruz. Será sepultado em cripta no cemitério Notre-Dame des Neiges na segunda-feira, dia 1 de
dezembro. Renovam com profunda saudade a missa
do sétimo dia que se realiza no dia 30 de novembro de
2014 às 11h30 na Igreja Santa Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-Hajam.

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.
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anedotas
Bonita floresta
Um casal de namorados aproximava-se de uma floresta, quando o namorado, num momento muito romântico diz para sua namorada que era loira:
- Querida, consegues ver esta bonita floresta?
E responde a loira:
- Hmm ainda não! Estas árvores não me deixam ver
nada…

Se eu morresse
continuavas a gostar de mim?
Num momento romântico, pergunta ela:
- Se eu morresse , continuarias a gostar de
mim?
Responde o marido:
- Se tu morresses?! Ó querida, se tu morresses ainda gostaria mais de ti…

Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1

O

torneio Jogos Vorazes foi a forma encontrada por Suzanne Collins para tratar
de temas como fascismo, revolução, guerra,
política e fanatismo em uma franquia adolescente. Nesse terceiro longa baseado em seus
livros, obviamente, não vemos a arena, mas
tudo que foi construído nos filmes anteriores
culmina numa guerra civil que pode significar a destruição de Panem ou a libertação de
seu povo. O diretor Francis Lawrence mostra,
mais uma vez, que sabe como tornar esses assuntos interessantes para os jovens e relevantes para adultos.

chega a fechar a trama a qual se propõe: a situação de Katniss e Peeta. Dito isso, a divisão do
terceiro livro de Suzane Collins não é algo justificável. Era possível enxugar algumas cenas e
aumentar a duração em 40 minutos para encerar
em apenas um filme. Infelizmente, essa é a nova
moda de Hollywood, fazer dois produtos inchados que poderiam, com bom trabalho de edição,
se tornar apenas uma obra bem feita.
Apesar disso, o longa faz ótimo trabalho ao
mostrar a evolução dos personagens. Josh Hutcherson (Peeta), Jennifer Lawrence (Katniss)
e Liam Hemsworth (Gale) souberam como dar

Dessa vez, Katniss (Jennifer Lawrence) acorda no hospital do Distrito 13, após ser salva da
arena do Massacre Quaternário. Ela não aceita o
fato de Peeta (Josh Hutcherson) ter sido deixado
para trás e dificulta os planos da fria presidente
Coin (Julianne Moore) de usá-la como símbolo
da rebelião. Entretanto, quando vê a destruição
causada pela Capital no Distrito 12, sua casa, ela
muda de ideia e decide ajudá-los, desde que o
resgate de Peeta e outros vencedores dos Jogos
seja uma das prioridades.
A forma como a imagem de Katniss é usada é
extremamente manipuladora e nos faz questionar
o quanto o lado rebelde é diferente do Presidente
Snow, que fazia o mesmo quando a protagonista

novos ares a velhos personagens, cada um com
novas funções e desafios. Elizabeth Banks, como
Effie, permanece como alívio cômico e Woody
Harrelson ainda é o mentor de Katniss, mesmo
fora dos Jogos. Philip Seymour Hoffman se destaca como Plutarch Heavensbee, a mente por trás
da propaganda rebelde, em um de seus últimos
trabalhos. Todos mudaram de alguma forma,
mas estão ligados por cicatrizes psicológicas e
pelo desejo de uma vida melhor para os cidadãos
de Panem.
Ainda existe a questão do trio amoroso, mas,
como nos filmes anteriores, é algo tratado com
realismo e passa longe de ser o foco da narrativa.
Mais importante, o amor é reprimido por sentimentos de culpa, obrigação para com o outro e
necessidade de sobrevivência. Esse é o aspecto
definitivo que separa Jogos Vorazes de Divergente, Crepúsculo e outros filmes adolescentes,
cujos romances tomam proporções irrealistas.
Mérito também do cineasta por criar sensação
de tensão e horror ao longo de toda a produção.
Sentimos a urgência da situação e sabemos que
os protagonistas precisam agir para aproveitar
as oportunidades. Lawrence faz isso sem deixar
de explorar momentos de leveza, os quais evitam que o tom torne-se exageradamente opressivo para os adolescentes. Como consequência,
a narrativa é bem equilibrada e não apela para o
melodrama.
A Esperança – parte 1 transmite de forma
eficaz a idéia de que, em circunstâncias como
essas, não há respostas simples. Não há herói
perfeito ou governos ideais. O verdadeiro perigo está no extremismo: Até que ponto o ódio
contra a capital pode levar todos ao fim? O
inverso também é verdade. O filme peca em
mostrar Snow como vilão supremo, porém se
redime ao mostrar a oposição como algo quase tão ruim quanto. Katniss precisa escolher
entre duas péssimas opções da melhor maneira possível, além de aprender a aceitar as consequências de seus atos. Dilemas como esse
colocam a franquia como uma das melhores
produções voltadas para o público jovem na
atualidade.

Viagem de avião
Duas amigas idosas foram viajar pela primeira
vez de avião. Já sentadas, uma delas pergunta
a uma assistente de bordo que passava no
corredor:
- Menina, diga-nos uma coisa. Garante-nos que
nos trazem outra vez para baixo?
A assistente:
- O que lhe garanto, minha senhora, é que nunca ficou ninguém lá em cima…
Maluco gago
Uma maluco pergunta a outro que era gago:
- Tu gaguejas sempre?
O outro: - Só…só… quando fa…fa…lo…
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jogos
Call of Duty: Advanced Warfare
Call of Duty, a série de games
mais vendida da década, já explorou quase tantas guerras
e zonas de conflito quanto a
humanidade foi capaz de criar
no último século. Do Vietnã a
Cuba, da Segunda Guerra aos
confrontos ficcionais com potências terroristas, não havia mais
lugares a explodir.
Call of Duty: Advanced Warfare lança-se assim 40 anos no
futuro, em 2054, quando exoesqueletos de combate
dominam os campos de batalha e potências terceirizam seus exércitos. Provendo seus serviços contra
terroristas está a Atlas, capitaneada pelo visionário
Irons (Kevin Spacey), líder de indústria devotado a
aprimorar a arte do combate de qualquer maneira.
Os exoesqueletos de combate são a resposta
“realista” da Sledgehammer Games à jogabilidade
divertida de títulos como Titanfall e Destiny. Com
eles há salto duplo, recursos como injeções de
adrenalina para desacelerar o tempo e pulsos eletromagnéticos desorientadores de inimigos, além
de disparadores de ganchos e um verdadeiro arsenal de granadas táticas e de devastação.

era uma das queridinhas dos fãs dos Jogos. Além
disso, as regras rígidas e costumes do Distrito 13
não parecem tão democráticos assim. Entretanto, lá está Katniss, mais uma vez, agindo com o
coração e deixando outros tomarem decisões por
ela – tudo em nome do ódio pela Capital.
As referências da série são muitas e, mesmo
que a narrativa se destine a agradar aos adolescentes, também é capaz de aprofundar questões
sociais comuns a todos nós. A Esperança - Parte
1, assim como seus predecessores, foi feito para
divertir (e faz isso), mas também é intrigante,
afinal desconstrói a imagem do herói ao focar na
pessoa por trás do símbolo - algo que Katniss
nunca quis ser.
Embora seja uma narrativa incompleta, A Esperança – Parte 1 funciona, afinal não chega a
ser arrastado como acontece nos encerramentos
de Crepúsculo ou Harry Potter. Na verdade, até

Coisas

A Voz de Portugal | 26 DE novembro de 2014 | P. 19

do

Arco

Chinês bebe gasolina há
42 anos, suficiente para
percorrer 21 mil quilómetros
Chen Dejun, um chinês
que vive em Chongqing,
bebe gasolina todos os
dias, para tratar a tosse
e as dores de garganta. Apesar dos 71 anos
de idade, apresenta-se
em perfeito estado de
saúde, segundo o Global Times. Bebeu já a gasolina suficiente para percorrer cerca de 21 mil
quilómetros de carro. Há na China um homem
que vive sozinho, numa cabana. Mas essa não
é a caraterística que distingue Chen Dejun, de
71 anos de idade e 1,5 metros de altura.Este chinês começou a consumir querosene em 1969 e
poucos anos mais tarde converteu-se à gasolina,
que seria suficiente para percorrer cerca de 21
mil quilómetros de carro. As origens deste estranho hábito remontam ao ano de 1969, quando
começou a beber querosene, o primeiro derivado
do petróleo com uso comercial.O chinês sentia
tosse muito fortes, e dores de garganta, e um
amigo recomendou-lhe que recorresse ao querosene, como forma de tratamento. Chen aceitou a

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: a Estrela, que
significa Protecção, Luz. Amor: Cuidado com os
amores que só causam sofrimento e dor. Pense
mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Período favorável no que concerne a situação
laboral. Poderá vir a receber benefícios.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22
Touro: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera
Amor: Dedique mais tempo à sua família e à
pessoa amada pois eles sentem a sua falta.
Saúde: Poderá ser afectado por dores musculares.
Dinheiro: este período será caracterizado por dúvidas
profissionais que poderão fazê-lo tentar ser mais contido
relativamente aos seus gastos.
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39
Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado,
que significa Sacrifício
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada.
Opte por fazer aquela viagem há muito planeada.
Saúde: Atravessa um período regular a este nível, sem
sobressaltos nem surpresas.
Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objectivos alcançados.
Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42
Caranguejo: Carta Dominante: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por pensamentos
negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase
de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja
demasiado auto-confiante neste domínio, pois as coisas
podem não correr como o previsto.
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29
Leão: Carta Dominante: o Papa, que significa
Sabedoria. Amor: neste momento estará mais
confiante e, por isso, encontrará facilmente um
clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde:
Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos
mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspectivas avizinham-se a este nível, por isso defina cuidadosamente os seus objectivos e empenhe-se na sua
concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39
Virgem: Carta Dominante: 10 de Copas, que
significa Felicidade. Amor: A sua facilidade de
comunicação e o à-vontade com que aborda as
pessoas e as situações traduzem-se num clima
tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num
momento favorável, mas em que cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projecção profissional e
poderá alcançar os seus objectivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

da

Velha

‘prescrição’ e a verdade é que melhorou.Acontece que na China enfrentou restrições de querosene, tal como toda a região asiática, poucos anos
depois.E foi então que este chinês teve de recorrer à gasolina. Desde então, bebe uma média de
três a quatro litros de gasolina por mês.Apesar
de, por diversas vezes, ter sido incentivado pelos filhos a deixar a gasolina, Chen Dejun nunca perdeu o hábito, por provável dependência,
mas por garantir que a sua saúde melhora.Aliás,
foi por ficar farto da insistência dos filhos que
abandonou a casa onde residia e passou a viver
sozinho numa cabana. O caso chegou aos ouvidos de médicos do hospital Honglou, em Chongqing, que ficaram preocupados com a saúde do
chinês e tentaram demovê-lo deste consumo de
gasolina.Ofereceram tratamentos gratuitos, mas
Chen recusa e continua a beber gasolina todos
os dias, sempre com o mesmo argumento: sentese bem e não tem qualquer problema de saúde.
Sem poderem fazer exames, porque o homem se
recusou, os médicos identificaram a dependência
e explicam que o corpo do chinês já se habituou
de tal forma àquela substância que não são visíveis os danos para a saúde.Mas Chen Dejun terá
certamente problemas pulmonares e estomacais,
por culpa deste estranho hábito.

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor:
Surgirão óptimas oportunidades para o compromisso afectivo. Poderá encontrar um novo amor
ou solidificar o actual. Saúde: Possíveis problemas no
sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais
optimista! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou
poderá sofrer alguns enganos.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46
Escorpião: Carta Dominante: 8 de Ouros,
que significa Esforço Pessoal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos de harmonia
familiar e sentimental. Saúde. Não apresenta
quaisquer motivos de preocupação neste plano.
Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus
objectivos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
Sagitário: Carta Dominante: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão actual poderá acabar com o passar do tempo, mas
não se preocupe pois haverá óptimas novidades
a nível afectivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste período. Dinheiro: Siga os conselhos de
peritos antes de iniciar algum negócio, não se atire de
cabeça sem avaliar as consequências. Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42
Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Paus,
que significa Iniciativa. Amor: Não confunda os
seus sentimentos e pense muito bem antes de
assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação
deverá ser um pouco mais equilibrada.
Dinheiro: Não se exceda nas suas compras, pois não
está no momento indicado para o fazer.
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
Aquário: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação afectiva, cultive-as constantemente.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins.
Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se resolverá.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
Peixes: Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.
Amor: Visite com maior regularidade os seus familiares mais próximos.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de pernas e musculares.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique muito bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

pensamento da semana

Desejo que você
Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la.
Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem
acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas
para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa
as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força;
os fortes, a inteligência. Seja um sonhador, mas una
seus sonhos com disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de idéias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Chamar a si. Azedo, agro. 2. Fazer
engordar. Planta liliácea, de folhas carnudas e suco
amargo. 3. Cheiro agradável. Juntar. 4. Contr. da prep.
a com o art. def. o. Grande ave galinácea. Oferecer. 5.
Forma antiga de mim. Último numa série de oito. 6. Planta gramínea de haste oca, nós e entrenós. Modalidade
desportiva praticada numa embarcação a remos. 7. Que
serve para estender ou esticar. A si mesmo. 8. Deseje.
Direção de um navio ou avião. Contr. da prep. em com
o art. def. a. 9. Nome da letra J. Respeitante à uva. 10.
Chapa, folha de metal mais ou menos espessa. Prurido.
11. Vertigem. Tornar-se pior.
Verticais: 1. Soar. Tampa. 2. Pelo ou lã de carneiro,
ovelha ou cordeiro. Dez dezenas. Medida itinerária chinesa. 3. Célula reprodutora feminina dos seres pluricelulares. Governar com a mão. 4. Sapatos de liga. Vazia. 5.
O espaço aéreo. Grande artéria a partir da qual o sangue
arterial é conduzido a todo o corpo. 6. Auroque. Caminho
orlado de casas dentro de uma povoação. 7. Consentir. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 8. Naquele lugar. Lugar de depósito de riquezas. 9. Conjunto
de cordas. Observar. 10. Mulher acusada de um crime.
Insignificância (fig.). A não existência. 11. Entusiasmo artístico. Mérito.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Plasma, Dele. 2. Radiola, Rir. 3. Azia, Inumar. 4. Terra, Ávido. 5. Ar, Rufador. 6. Farsola. 7. Atenuar, Si. 8.
Norte, Atual. 9. Javali, Orbe. 10. Ode, Adiaras. 11. Sara, Arroto.
Verticais: 1. Prata, Anjos. 2. Lazer, Toada. 3. Adir, Ferver. 4.
Siar, Anta. 5. Mo, Arruela. 6. Ali, Usa, Ida. 7. Anáfora, Ir. 8. Uval,
Toar. 9. Ermida, Urro. 10. Liado, Sabat. 11. Error, Ileso.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Fizeram-me

um decomerinho

Joel Neto
Terra Chã, 30 de Outubro de 2014
E, no entanto, de cada vez que percorro um
fairway encontro novas provas da acuidade do
aforismo de Wodehouse. Tenho sorte, creio:
a deformação profissional tornou-me gatuno,
vilão, e raramente há um suspiro, um olhar ou
um silêncio de um companheiro que me passe
despercebido. Ademais, tenho procurado a perfeição na companhia de todo o tipo de gente: homens e mulheres, novos e velhos, ricos e pobres,
jogadores de excelente nível, de nível mediano e
até de nível nenhum.
Todos, até hoje, avalizaram Wodehouse. Já joguei com Retief Goosen, Peter Hanson, Matteo
Manassero. Avalizaram Wodehouse. Uma vez,
aqui na Terceira, joguei um pro-am na mesma
formação que um senhor do Porto – creio que
era do Porto – que, quando conseguiu finalmente
chegar ao fairway do primeiro buraco, já levava
nove pancadas. Também ele avalizou Wodehouse.
Diziam-no os seus olhos. Os olhos deles todos.
Há neste jogo uma condição que não encontrei
em mais nenhum. Ele é tecnicamente superlativo, mas outros jogos são-no também. Ele é filosoficamente espesso, mas há outras modalidades
que o são de igual modo. Ele é psicologicamente arrasador, a coisa mais stressante que alguma
vez fiz na vida, mas talvez outros desportos sejam assim. Sobretudo, ele é um abismo reiterado, pancada atrás de pancada – e é isso que o torna redentor como mais nenhum que eu conheça.
Nunca encontrei um só golfista – e peço desde
já desculpa se o leitor é precisamente a excepção
de que a regra sempre se socorre para que a dêem
por confirmada – que não fosse de algum modo
um homem devastado. Um homem ou uma mulher: há sempre uma falta qualquer em quem pratica este jogo. Há sempre uma solidão, um vácuo, um sentimento de perda, uma incapacidade.
Somos nós as viúvas, no fundo – não quem fica
em casa. E só aquele abismo, aquele persistente
contacto com o fim, com a sua perspectiva, nos
lembra verdadeiramente de que estamos vivos.
Às vezes setenta vezes numa tarde. Outras cento e vinte.
Há poesia neste jogo. As vertigens, dizia Kundera, não são o medo de cair: são o desejo de
cair, do qual nos protegemos com pavor. O pavor é o coração do golfe, e é sobre o pavor que
escrevo.
Sim, eu gostava de poder deixar de jogar golfe,
um dia. Mas não creio que tenha sido talhado
para a paz perfeita – e, quanto a isso que chamam viver em pleno, pois nunca soube muito
bem do que se tratasse.
Terra Chã, 5 de Novembro de 2014
É evidente que alguma coisa se perdeu já, e nós
sabemo-lo quando vemos os pais caminhando ao
lado dos miúdos. O trânsito tornou-se perigoso,
e se não fosse o trânsito seriam outros perigos,
que a televisão é bem clara.
No meu tempo não era assim. Andávamos pela
rua sozinhos, um quilómetro para baixo e outro
para cima, e ao fazer doze anos púnhamo-nos de
parte. Tínhamos crescido.
E, todavia, aí vinham eles de novo, estrada fora,

e voltam das outras ilhas com a Terceira como
base. A certa altura já nem sei o que mostrei a
cada um deles: acontece repetir-me. Assinalammo, divertidos. Mas nunca quando lhes mostro
as flores. Gostam sempre que os leve a ver as
flores.
Na Primavera abrem gladíolos e begónias, petúnias, crisântemos e glicínias. Pelos Santos desabrocham as hortênsias, cada uma de sua cor,
consoante a acidez da terra que lhe tenha cabido.
A seguir florem as buganvílias, anunciando o fim
do estio – todos os tipos delas, em cacho ou caule
fora. No Outono chegam primeiro as beladonas e
depois as camélias: vermelhas, brancas, riscadas
segundo todos os tipos de padrão. O Inverno começa pelas magnólias e extingue-se, enfim, nas
azáleas – e de cada vez que um temporal, ou uma
seca, ou outro sobressalto meteorológico abrevia
o ciclo de uma delas, logo a terra se esforça por
socorrer a poesia, fazendo acudir os hibiscos, o
jasmim ou apenas os mantos infinitos de erva
azeda, progredindo por quintais e cerrados como
sangue exultante de desejo.
Temos sorte: Angra foi durante séculos porto de
escala para os navios vindos da Índia e da América, do Brasil e de África. Inflectiram-se os costumes, democratizou-se a terra e diversificou-se
a botânica. Charles C. Mann explica-o muito
bem em 1493.
Se um dia voltar a partir, nada me fará tanta falta
como as flores. No fim, só a terra pode redimirnos. As flores são a sua cruz, o seu escapulário e
Terra Chã, 6 de Novembro de 2014
No fim-de-semana estiveram cá o Afonso Cruz, a sua guilhotina.
o Carlos Vaz Marques e o Eric Frattini, para a
primeira edição de um novo módulo da feira do Terra Chã, 8 de Novembro de 2014
livro da Praia da Vitória, conhecida por Outono Tenho escrito muito, e não é incomum enverVivo. A Câmara pediu-me ajuda e, ao verificar gonhar-me de textos que escrevi. Alguns eram
que imperava a boa vontade, em vez da partida- simplesmente maus. Noutros, eu demonstrava
ser simplesmente uma besta. Usei muitas vezes
rite do costume, comprimi a agenda.
Correu bem. Surpreendido, o Frattini suspi- o argumento de que, quase sempre, o autor não
rava: “Hoje, em Madrid, quarenta pessoas são era bem eu, mas outro certo “Joel Neto”, persoum sucesso e nunca há perguntas.” Nós tivemos nagem mais do que homem. Convenci algumas
perguntas e gente. As sessões estavam cheias, a pessoas. Nunca a mim próprio.
feira movimentada – e as manifestações de re- Mas, de todos, o pior foi talvez esse que dediconhecimento para com autores prolongaram-se. quei um dia aos cães. “Para que serve um cão?”,
escrevi, creio que na NS’. “Para que serve um
Repeti-lo-emos.
E, contudo, quanta pedra ainda por partir. Uns bicho completamente estúpido, tantas vezes
dias antes, perguntaram-me dos jornais: “As agressivo, que cheira mal, que ladra alto e que
pessoas lêem mesmo ou só pretendem enfeitar nos rouba duas horas por dia só por causa do
estantes?” Depois, e ao longo das sessões, suce- cocó? Para que serve um bicho que nos enche a
deram-se os lamentos. Os jovens não lêem. As casa de pêlos, que nos rasga a roupa, que nos faz
mulheres querem é reality shows. Madraços de chatearmo-nos com os vizinhos – e que, ainda
por cima, está disposto a dar-nos o seu amor inbarba rija só pensam na PlayStation.
O Afonso ocupou-se do essencial: “Pelo contrá- condicional em troca apenas de comida enlatada
rio.” O mercado passa por uma contracção pon- que qualquer pessoa de bom gosto, francamente,
tual mas, na generalidade, esta geração lê mais. acharia demasiado salgada?”
Dizem-no os números: publicam-se mais livros, Este ano fui duas vezes ao médico, uma delas
mais edições, mais exemplares. O pessimismo é ao dentista. O Melville, este rafeiro dourado que
encontrei numa estrada de beladonas, foi à clíniinjustificado.
Por mim, voltei à pergunta original: as pessoas ca veterinária umas quinze. Já nos fugiu para ir
lêem ou só querem forrar paredes? Pois talvez comer galinhas. Ladra aos cães vizinhos como
também queiram forrar paredes, mas só isso já se quisesse aniquilá-los. Neste preciso momenserá sinal de que sabem que o livro existe. Nem to está aqui, em cima de mim, impedindo-me
sempre foi assim. “E, já agora, digam-me lá: que de escrever. Requer banhos, cortes de unhas e
mais bela decoração poderia ter uma parede do pet sittings. Só no sábado, paguei 160 euros de
despesas com ele, incluindo desparasitações, vaque um monte de livros?”
Muito trabalho pela frente. Oxalá fosse só nas cinas, uma coleira linda e duas análises a umas
borbulhas.
ilhas, ou mesmo só na província.
Podem gozar, que eu mereço. De qualquer
modo, aprendi a minha lição: a comida de cão é
Terra Chã, 7 de Novembro de 2014
Têm-nos visitado muitos amigos. Instalam-se demasiado insossa, não demasiado salgada.
http://www.joelneto.com
cá em casa, espalham-se por residenciais, partem

com as suas saquinhas de atilhos, tocando às
campainhas. Foi no sábado: aqui mesmo, na freguesia da Terra Chã – pela Terceira toda.
Alguns já haviam ido para a escola, na véspera, vestidos de bruxa ou vampiro. O Halloween
está em todo o lado. Mas, ainda assim, continua
a pedir-se o pão-por-Deus, nestas ilhas como em
cada vez menos lugares de Portugal.
Antigamente, o que mais queríamos era dinheiro, mesmo do preto. Mas estávamos dispostos a
aceitar guloseimas, e de qualquer maneira também aí havia pelo que aspirar: um rebuçado era
pior do que uma gama, que era pior do que um
chupa-chupa, que era pior – oh, supremo saque –
do que um chocolate.
Só os avós davam chocolates. Às vezes americanos.
Hoje, ainda não percebi. Estudo-lhes as reacções e não as distingo. Mas, se não abro a porta,
ainda me cantam:
Soca vermelha
Soca rajada
Tranca no cu
A quem não dá nada
E, ao ouvi-lo, volto a considerá-lo um resto de
tudo o que houve um dia de belo e de recto e de
generoso.
Aqui, Deus ainda não morreu. Sagrado e profano deram as mãos e, afinal, protegeram-se um ao
outro. E eu, que sou ateu, torno a comover-me.
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Danny revela que tem

Liga dos campeões

propostas de clubes portugueses

P

rioridade do internacional português passa no entanto por renovar
com o Zenit e continua na
Rússia, onde garante sentir-se muito bem.
Danny está a chegar ao final do contrato e os clubes
portugueses estão atentos
a isso: o internacional português, recorde-se, está no
último ano de ligação ao
Zenit, pelo que a partir de
janeiro pode negociar com
quem quiser a custo zero.
«Regressar a Portugal? É
assim: estaria a mentir se
dissesse que não recebi algumas propostas, mas como
já referi tenho contrato até
final da época», revelou ao
jornal A Bola.
«É aqui que me sinto bem
e esperemos chegar a uma
conclusão deste processo o
mais rápido possível para
poder ficar cá. Agora se em
dezembro ou janeiro não tiver nada de concreto cá, de

Grupo A	
1-Atlético Madrid
2-Olympiacos
3-Juventus
4-Malmö

J
4
4
4
4

Malmö 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-2 Olympiacos

J
4
4
4
4

V	E	D	GM	GS
4
0
0
11
2
2
0
2
6
6
1
0
3
2
6
1
0
3
3
8

P
12
6
3
3

L. Razgrad 26/11 14:45 Liverpool
FC Basel 26/11 14:45 Real Madrid

FC Basel 4-0 Ludogorets Razgrad
Real Madrid 1-0 Liverpool

Grupo C
1-Bayer Leverkusen
2-Monaco
3-Zenit
4-Benfica

J
4
4
4
4

V	E	D	GM	GS
3
0
1
7
3
1
2
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
2
2
5

P
9
5
4
4

Zenit 26/11 12:00 Benfica
B. Leverkusen 26/11 14:45 Monaco

Zenit 1-2 Bayer Leverkusen
Benfica 1-0 Monaco

Grupo D	
1-Borussia Dortmund
2-Arsenal
3-Anderlecht
4-Galatasaray

J
4
4
4
4

Grupo E	
1-Bayern München
2-Roma
3-CSKA Moskva
4-Manchester City

J
5
5
5
5

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

Grupo F
1-Paris SG	
2-Barcelona
3-Ajax
4-APOEL	

V	E	D	GM	GS
4
0
0
13
1
2
1
1
9
7
0
2
2
5
9
0
1
3
3
13

P
12
7
2
1

Anderlecht 26/11 14:45 Galatasaray
Arsenal 26/11 14:45 B. Dortmund

Arsenal 04/11 14:45 Anderlecht
B. Dortmund 04/11 14:45 Galatasaray

V	E	D	GM	GS
4
0
1
13
4
1
2
2
8
12
1
2
2
6
10
1
2
2
7
8

P
12
5
5
5

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

J
5
5
5
5

APOEL 0-4 Barcelona
Paris SG 3-1 Ajax

certeza que vou começar a há algumas que me agradam
procurar outras soluções e já bastante...»

P
9
6
6
3

A. Madrid 26/11 14:45 Olympiacos
Malmö 26/11 14:45 Juventus

Grupo B
1-Real Madrid
2-FC Basel
3-Liverpool
4-Ludogorets Razgrad

Quando questionado pelo
nome dos clubes que já lhe
apresentaram
propostas,
Danny preferiu jogar à defesa.
«Como deve imaginar, não
posso revelar. São propostas
que vão aparecendo e o Zenit sabe delas. Mesmo antes
de começar a época, receberam duas propostas», frisa.
«Não me deixaram sair,
acharam que não era aquilo
que eles queriam e, pronto,
fiquei cá, a dar o meu melhor.»

V	E	D	GM	GS
3
0
1
10
3
2
0
2
6
7
2
0
2
5
4
1
0
3
2
9

V	E	D	GM	GS
4
1
0
9
4
4
0
1
12
4
0
2
3
4
10
0
1
4
1
8

P
13
12
2
1

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

Grupo G	
1-Chelsea
2-Sporting
3-Schalke 04
4-Maribor

J
5
5
5
5

Sporting 3-1 Maribor
Schalke 04 0-5 Chelsea

Grupo H	
1-FC Porto
2-Shakhtar Donetsk
3-Athletic
4-BATE Borisov

V	E	D	GM	GS
3
2
0
14
2
2
1
2
11
9
1
2
2
8
14
0
3
2
4
12

P
11
7
5
3

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

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

J
5
5
5
5

V	E	D	GM	GS
4
1
0
15
3
2
2
1
14
3
1
1
3
3
6
1
0
4
2
22

P
13
8
4
3

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

europa league
Grupo E:
PSV 1-0 Estoril Praia
Estoril Praia 2-0 Panathinaikos
Dynamo Moskva 1-0 Estoril Praia
Estoril Praia 27/11 20:05 PSV
Panathinaikos 11/12 18:00 Estoril Praia

Grupo J:
Rio Ave 0-3 Dynamo Kyiv
Aalborg BK 1-0 Rio Ave
Steaua Bucuresti 2-1 Rio Ave
Rio Ave 2-2 Steaua Bucuresti
Dynamo Kyiv 27/11 18:00 Rio Ave
Rio Ave 11/12 20:05 Aalborg BK

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Atlético Madrid
4-Valencia
5-Sevilla
6-Málaga
7-Celta de Vigo
8-Villarreal
9-Athletic
10-Getafe
11-Rayo Vallecano
12-Eibar
13-Levante
14-Espanyol
15-Granada
16-Real Sociedad
17-Elche
18-Deportivo
19-Almería
20-Córdoba

P	J	V	
30 12 10
28 12 9
26 12 8
24 12 7
23 12 7
21 12 6
20 12 5
18 12 5
15 12 4
14 12 4
14 12 4
13 12 3
12 12 3
11 12 2
10 11 2
10 12 2
10 12 2
10 12 2
9 11 2
7 12 0

Inglaterra
Premier League
E
0
1
2
3
2
3
5
3
3
2
2
4
3
5
4
4
4
4
3
7

D
2
2
2
2
3
3
2
4
5
6
6
5
6
5
5
6
6
6
6
5

	P	J	V	
1-Chelsea
32 12 10
2-Southampton 25 11 8
3-Manchester City 24 12 7
4-Manchester United 19 12 5
5-Newcastle
19 12 5
6-West Ham
18 12 5
7-Swansea City
18 12 5
8-Arsenal
17 12 4
9-Everton
17 12 4
10-Tottenham
17 12 5
11-Stoke City
15 12 4
12-Liverpool
14 12 4
13-West Bromwich 13 12 3
14-Sunderland
13 12 2
15-Crystal Palace 12 12 3
16-Hull City
11 12 2
17-Aston Villa
11 11 3
18-Leicester City 10 12 2
19-Burnley
10 12 2
20-QPR
8 12 2

França
Ligue 1
E
2
1
3
4
4
3
3
5
5
2
3
2
4
7
3
5
2
4
4
2

D
0
2
2
3
3
4
4
3
3
5
5
6
5
3
6
5
6
6
6
8

	P	J	V	
1-Marseille
31 14 10
2-Paris SG	
30 14 8
3-Lyon
27 14 8
4-Nantes
24 14 6
5-Bordeaux
24 14 7
6-Saint-Étienne 23 14 6
7-Rennes
22 14 6
8-Monaco
20 14 5
9-Montpellier
20 14 6
10-Stade de Reims 19 14 5
11-Nice
18 14 5
12-Metz
18 14 5
13-Toulouse
17 14 5
14-Lille
16 13 4
15-Bastia
14 14 3
16-Caen
13 14 3
17-Lorient
13 14 4
18-Évian TG
13 13 4
19-Guingamp
12 14 4
20-Lens
11 14 3

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
E
1
6
3
6
3
5
4
5
2
4
3
3
2
4
5
4
1
1
0
2

D
3
0
3
2
4
3
4
4
6
5
6
6
7
5
6
7
9
8
10
9

	P	J	V	
1-Juventus
31 12 10
2-Roma
28 12 9
3-Napoli
22 12 6
4-Sampdoria
21 12 5
5-Genoa
19 11 5
6-Lazio
19 12 6
7-Milan
18 12 4
8-Udinese
18 12 5
9-Internazionale 17 12 4
10-Fiorentina
16 12 4
11-Sassuolo
15 12 3
12-Hellas Verona 14 12 3
13-Empoli
13 12 3
14-Palermo
13 11 3
15-Torino
12 12 3
16-Cagliari
11 12 2
17-Atalanta
10 12 2
18-Chievo
9 12 2
19-Cesena
8 12 1
20-Parma
6 12 2

E
1
1
4
6
4
1
6
3
5
4
6
5
4
4
3
5
4
3
5
0

D
1
2
2
1
2
5
2
4
3
4
3
4
5
4
6
5
6
7
6
10

1-B. München
2-VfL Wolfsburg
3-B. M’gladbach
4-B. Leverkusen
5-Hannover 96
6-FC Augsburg
7-Schalke 04
8-TSG 1899
9-FSV Mainz 05
10-SC Paderborn
11-FC Köln
12-E. Frankfurt
13-Hertha BSC
14-SC Freiburg
15-Hamburger SV
16-B. Dortmund
17-W. Bremen
18-VfB Stuttgart

P	J	V	
30 12 9
23 12 7
20 12 5
20 12 5
19 12 6
18 12 6
17 12 5
17 12 4
16 12 3
16 12 4
15 12 4
15 12 4
14 12 4
12 12 2
12 12 3
11 12 3
10 12 2
9 12 2

E
3
2
5
5
1
0
2
5
7
4
3
3
2
6
3
2
4
3

D
0
3
2
2
5
6
5
3
2
4
5
5
6
4
6
7
6
7

A Voz de Portugal | 26 DE novembro de 2014 | P. 22

F1: Lewis Hamilton Campeão
Depois de ter conhecido uma largada incrível
rapidamente assumiu a liderança da prova na
primeira curva e contando com a ajuda de proHélder Dias
blemas eletrônicos na Mercedes de Nico Rosewis Hamilton venceu este domingo o berg, cedo viu a possibilidade de voltar a ser
Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1, no Campeão mas... o inglês ainda teve a vitória na
espetacular circuito de Yas Marina, e sagrou- corrida ameaçada pela Williams de Felipe Massa
na parte final da corrida. O brasileiro foi o sese bicampeão mundial de Fórmula 1 2014.
gundo, seguido de Valtteri Bottas, completando
o duplo pódio para equipe inglesa, o primeiro
CLASSIFICAÇÃO FINAL GP de ABU DABHI
1 Lewis Hamilton Mercedes
na década .Felipe Massa diz que a temporada de
2 Felipe Massa Williams/Mercedes
2014 é “apenas o começo” de um período muito
3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes
competitivo para a equipe Williams. “Foi uma
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault
corrida muito boa para nós. Eu não esperava ter
5 Jenson Button McLaren/Mercedes
aquele ritmo”, disse Massa. “Nós tentamos usar
6 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes
os pneus macios (na parte final) e infelizmente o
7 Sergio Perez Force India/Mercedes
8 Sebastian Vettel Red Bull/Renault
Lewis estava um pouco longe de mais.”
9 Fernando Alonso Ferrari
Para o próximo ano ja estão garantido Sebastian
10 Kimi Raikkonen Ferrari
Vettel
na Ferrari, Fernando Alonso na Mclaren
11 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes
,enquanto a Mercedes guarda a mesma dupla.
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault
A Red Bull pelo momento fica com Ricciardo
13 Romain Grosjean Lotus/Renault
14 Nico Rosberg Mercedes
como líder .
15 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari
Ross Brawn, Aldo Costa e Valtteri Bottas são os
16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari
mais recentes rumores a circular ligados a uma
17 Will Stevens Caterham/Renault
possível ida ou retorno para a Ferrari. Fala-se
também na substituição de Marco Mattiacci, que
MUNDIAL de PILOTOS
pode ser trocado por Maurizio Arrivabene, atual1 Lewis Hamilton 384
2 Nico Rosberg 317
mente executivo da Marlboro. Hamilton chega
3 Daniel Ricciardo 238
à sua 33ª vitória na categoria máxima a decima
4 Valtteri Bottas 186
primeira em 2014 e isto em 138 GPs disputados
5 Sebastian Vettel 167
desde sua estreia no certame, ainda pela McLa6 Fernando Alonso 161
ren em 2007, quando foi vice-campeão mundial
7 Felipe Massa 134
8 Jenson Button 126
em Interlagos. Depois disso, o inglês foi cam9 Nico Hulkenberg 96
peão do mundo em 2008, novamente no circuito
10 Sergio Perez 59
paulistano, batendo ,lembram-se Felipe Massa
pela diferença mínima de um ponto.
MUNDIAL de CONSTRUTORES
Lewis Hamilton assumiu que este título tem um
1 Mercedes 701
sabor ainda mais especial do que o seu primeiro,
2 Red Bull/Renault 405
3 Williams/Mercedes 320
ganho em 2008, ao serviço da McLaren.
4 Ferrari 216
O inglês agradeceu todo o apoio que recebeu
5 McLaren/Mercedes 181
e
disse estar a viver o melhor dia da sua vida.
6 Force India/Mercedes 155
“Uma
coisa que quero dizer é um muito obri7 Toro Rosso/Renault 30
gado
a
todos os fãs que vieram até aqui, todas
8 Lotus/Renault 10
9 Marussia/Ferrari 2
as bandeiras, bonés, fizeram a diferença. Todos
10 Sauber/Ferrari 0
os meus amigos, os meus pais. Não consigo ex11 Caterham/Renault 0
plicar. Sinto ainda mais que o primeiro (título).

L

do

Mundo

Parece que foi a primeira vez”, afirmou.
Lewis Hamilton participou na sua quarta disputa pelo título, chegando enfim ao bicampeonato, o primeiro piloto inglês desde Graham Hill
(1968) a conquistar dois mundiais.
Vencer 11 GPs numa época não deixa margem
de discussão para o domínio de Lewis Hamilton
em 2014. Simultaneamente a 33ª vitória de Lewis
coloca-o a solo e na frente de Alonso, como o 5º
piloto com mais vitórias de sempre, apenas atrás
de Schumacher, Prost, Senna e Vettel.
A vitória também estabeleceu a hegemonia da
Mercedes na temporada, com o título de construtores, pilotos e o vice-campeonato entre os
pilotos, que ficou nas mãos de Nico Rosberg. O
alemão teve problemas eletrônicos na metade
da corrida enquanto ainda tentava salvar o campeonato, perdendo velocidade e posições, terminando em 14º, e com 160 cv a menos no seu
motor. A corrida de Rosberg foi a partir do meio
prejudicada por um problema já surgido no GP
do Canadá e que o limitou. O sistema ERS, que
converte a energia de calor a partir de gases de
escape em energia elétrica e a liga ao turbocompressor do motor, falhou. A prova também teve
gosto especial para Jenson Button, que deu sinais de sua despedida da F1 ao fazer “piões “
após concluir a corrida em quinto, logo atrás de
Daniel Ricciardo. O australiano, que passa a ser
o primeiro piloto da Red Bull, fez uma excelente
prova de recuperação depois de largar dos boxes.
Nico Hulkenberg foi o sexto, à frente de Sergio
Pérez e Sebastian Vettel. O top-10 ainda foi completado pela Ferrari, com Fernando Alonso em
nono e Kimi Raikkonen em décimo.
Caros leitores cá chegamos ao final de mais
um excitante Campeonato do Mundo da Fórmula 1, espero que tinha sido do vosso agrado
e que tivesse ganho o seu melhor... Agradeçovos a vossa fidelidade ao seguirem a par e passo
neste vosso jornal A Voz de Portugal toda esta
época de 2014, ao Sylvio na redação, o abraço
de sempre com a promessa que cá estaremos
em 2015. Entretanto, em breve relataremos o
BILAN da época e todas as mudanças efetuadas na FORMULA 1.
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Mais um recorde de
Ronaldo: 400 golos marcados
O

“capitão” da seleção
portuguesa marcou
aos 43 e aos 83 minutos, o
último dos quais na conversão de uma grande
penalidade, consolidou a
primeira posição na lista
de melhores marcadores,
com 20 golos, num total
de 25 em todas as competições.
O português Cristiano Ronaldo marcou hoje dois golos na vitória do Real Ma-

drid na visita ao Eibar por
4-0, em jogo da 12.ª jornada
da Liga espanhola de futebol e chegou assim aos 400
golos por clubes na carreira.
O colombiano James Rodríguez, aos 23, e o francês
Karim Benzema, aos 69,
assinaram os outros tentos
dos “merengues”, que consolidaram a liderança da
competição, com 30 pontos,

mais quatro do que o Atlético Madrid e mais cinco do
que o FC Barcelona, que
ainda hoje recebe o Sevilha.
Ronaldo quer
Museu CR7 no
porto do Funchal
A sociedade detida por
Cristiano Ronaldo e o irmão, Hugo Aveiro, entregou
na Administração dos Portos da Madeira (APRAM)
um requerimento para utilização de uma área no porto

do Funchal para o museu do
futebolista. O pedido consta de um edital da APRAM
hoje publicado no matutino
regional Jornal da Madeira
e no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
(JORAM), segundo o qual a
sociedade “Mussara -- Gestão de Espaços e Eventos”,
detida pelos irmãos Aveiro,
requereu a “utilização de

Luís Filipe Vieira

A

tualmente com 235
mil sócios, o Benfica
é o clube com maior número de sócios do mundo,
seguido do clube alemão
Bayern Munique com
223.985.
O presidente do Benfica,
Luís Filipe Vieira apelou
para que a meta de 300 mil
associados do Benfica seja
alcançada em breve. “Não
estamos em competição com
ninguém, mas queremos ter
uma base de sócios cada vez
maior, para sermos cada vez
mais fortes e com mais capacidade de afirmação, num ciclo muito exigente do ponto
de vista económico e em que
todos devem estar envol-

pede

uma parcela do domínio público marítimo, com a área
de cerca de 477 metros quadrados, localizada a nascente da Praça do Mar, no porto
do Funchal”. O documento
acrescenta que aquela entidade “pretende construir
e explorar um espaço de
exposições e museológico” naquela área. De acordo com os termos legais, a
APRAM “convida todos os
interessados a exercerem as
faculdades previstas”, manifestando o seu interesse
no espaço, o que devem fazem nos próximos 30 dias a
contar da data da publicação
do edital. Após este prazo,
“será iniciado um procedimento concursal entre os
interessados” que se apresentem, salientando que
“o agora requerente goza
do direito de preferência
na atribuição do título para
a utilização privativa” do
espaço. Cristiano Ronaldo
tem nas imediações do porto do Funchal o seu núcleo
museológico, o “Museu
CR7”, que reúne um espólio
composto por cerca de 150
troféus, incluindo as Bolas
de Ouro 2008 e 2013, as três
Botas de Ouro, além de fotografias, vídeos e uma estátua de cera. O museu é dos
mais visitados da Madeira
e a sua deslocação para o
porto do Funchal constituirá
um atrativo para os milhares
de turistas que desembarcam dos navios de cruzeiro
que escalam a cidade.

300

vidos”, afirmou o dirigente benfiquista, dias depois
do presidente do Bayern de
Munique questionar a veracidade do número de sócios do clube ‘encarnado’.
Atualmente com 235 mil
sócios, o Benfica é o clube
com maior número de sócios
do mundo, seguido do clube alemão Bayern Munique

mil sócios

com 223.985 sócios, segundo os dados divulgados em
fevereiro pela revista The
Weekly, da FIFA. “A maior
parte dos clubes já não pertence aos seus sócios. Comigo no Benfica nunca será
assim”, disse ainda Luís Filipe Vieira na visita à Casa do
Benfica de Vila de Rei.

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

P
25
23
22
20
18
18
17
17
13
12
11
10
10
8
8
8
4
3

RESULTADOS
Arouca 1-2 V. Guimarães
SC Braga 2-0 Gil Vicente
Boavista 1-0 Penafiel
Moreirense 0-1 Belenenses
Nacional 1-2 Benfica
V. Setúbal 1-0 Marítimo
Sporting 1-1 P. Ferreira
Estoril Praia 2-2 FC Porto
Rio Ave 3-0 Académica

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

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
7
6
6
5
5
5
4
3
4
3
2
3
2
1
2
1
0

E
1
2
4
2
3
3
2
5
4
0
2
4
1
2
5
2
1
3

D
1
1
0
2
2
2
3
1
3
6
5
4
6
6
4
6
8
7

GM
23
20
19
15
15
15
19
18
7
15
8
15
7
7
7
6
6
7

GS
7
8
5
11
7
10
10
10
9
15
16
20
18
13
12
18
19
21

11ª jornada - horas de montreal
V. Guimarães - Moreirense
28/11 15:30
Belenenses - Arouca
29/11 11:00
Penafiel - SC Braga		
29/11 13:00
Sporting - V. Setúbal
29/11 15:15
Gil Vicente - Nacional
30/11 11:00
Marítimo - Boavista		
30/11 11:00
Académica - Benfica
30/11 13:00
FC Porto - Rio Ave		
30/11 15:15
P. Ferreira - Estoril Praia
01/12 15:00

P

J

V

E

D

29
29
27
27
25
25
24
22
21
21
20
20
20
19
19
17
17
16
16
15
15
14
14
14

15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16

9
8
7
8
7
6
7
5
5
6
5
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
2
4

2
5
6
3
4
7
3
7
6
3
5
2
5
4
4
5
5
4
4
6
6
2
8
2

4
2
2
5
4
2
5
3
4
6
5
6
5
5
6
6
6
7
7
6
6
9
5
10

GM GS
19
18
30
33
22
18
20
22
18
21
18
18
12
15
20
11
21
20
24
15
14
15
12
15

8
13
17
23
14
15
17
21
16
14
18
19
14
15
25
18
23
22
22
21
18
30
18
30

2014/2015
4ª Eliminatória

Sp. Espinho 0-5 Sporting
Atlético CP 0-2 Marítimo
Famalicão 4-0 Fafe
Rio Ave 2-0 UD Oliveirense
Trofense 0-5 Belenenses
Benfica 4-1 Moreirense
Vieira 0-1 Freamunde
Vizela 2-2 (4-2)g.p. Operário Lagoa
P. Ferreira 9-0 At. Riachense
Penafiel 1-0 Desp. Aves
Gil Vicente 1-1 (3-1)g.p. Varzim
Nacional 2-0 Ribeirão
Santa Maria 2-1 CCD Santa Eulália
Feirense 0-2 Chaves
Oriental 1-0 V. Setúbal
V. Guimarães 1-2 SC Braga

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

Estados Unidos (MLS)
Meias-Finais (East)
Columbus C. (3-7) NE Revolution
NY Red Bulls (3-2) DC United

1ª Mão
0-2
4-2
1-1
0-0
3-1
3-1
1-2
1-1

2ª Mão
1-1
2-2
0-1
0-5
0-2 (1-4) g.p.
0-1
2-1 (4-5) g.p.
0-0 (2-4) g.p.

1ª Mão
2-4
2-0

2ª Mão
1-3
1-2

Meias-Finais (West)
1ª Mão
Real Salt Lake (0-5) LA Galaxy
0-0
FC Dallas (1-1) Seattle Sounders
1-1

2ª Mão
0-5
0-0

Final (East)
NY Red Bulls - NE Revolution

1ª Mão

Final (West)
LA Galaxy - Seattle Sounders

1ª Mão

23/11 13:30

23/11 17:00

2ª Mão
29/11 15:00

2ª Mão
30/11 21:00

Brasileirão: Cruzeiro É Tetra!
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E

ra jogo que valia ao Cruzeiro a chance de
se sagrar campeão do Brasileiro de 2014 na
antepenúltima rodada da competição. E o melhor time do país não deixou a chance escapar
ao vencer, ontem, o Goiás, em Belo Horizonte,
por 2 a 1, em jogo válido pela 36ª rodada do torneio. O Cruzeiro, que vinha de quatro vitórias

Ricardo Goulart apareceu bem na área para testar
no canto, marcar 1 a 0 e fazer a torcida celeste soltar a voz no Mineirão, uma verdadeira explosão de
alegria. Parecia que seria só festa, mas o Goiás tentou fazer chover no Gigante da Pampulha e, em um
ataque certeiro, David cobrou falta na área, Samuel
dominou bem e, livre, bateu colocado no ângulo

peito do torcedor celeste, que não parava de cantar
a todo pulmão “mais um, mais um!”, empurrando
seu time para frente. Mesmo em desvantagem no
placar, o Esmeraldino não se assustava e continuava partindo para dentro da defesa celeste. Aos 21
minutos, após cruzamento, a bola desviou em Bruno Rodrigo e explodiu na trave.
O jogo seguia aberto, com o Cruzeiro pressionando em busca do terceiro gol, mas cedendo muito
espaço para o Goiás atacar. O final do jogo foi dramático para a Raposa, com o time do Goiás tentando empatar de todas as formas. Mas a grande
atuação de Fábio e o gol de Everton Ribeiro garantiram, finalmente, o bicampeonato para o time
estrelado e a festa para a torcida azul no Mineirão.
Após o apito final, o grito de “tetracampeão” ecoou
pelas avenidas e ruas de toda a região metropolitana, cenário que não deve ter sido diferente onde o
clube conta com torcedores.
Campeonato Brasileiro 2014

seguidas, conseguiu, diante um Mineirão abarrotado de torcedores, seu quarto título brasileiro, o segundo de forma consecutiva, o que levou
jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores ao delírio. Mas antes do apito final e da festa,
a tensão e a emoção.
Com o gramado do Mineirão totalmente encharcado, a equipe celeste começou o jogo sem conseguir impor seu tradicional toque de bola e sofrendo
para ditar o ritmo. Apesar da dificuldade inicial,
foi o Cruzeiro quem conseguiu abrir o marcador
no encontro. Após cruzamento perfeito de Mayke,

esquerdo de Fábio, empatando a partida.
O gol da igualdade fez o Cruzeiro se animar ainda
mais e partir para cima da defesa adversária. O time
azul, no entanto, insistia em dificultar as jogadas no
campo alagado e sempre perdia a segunda bola.
No segundo tempo, o time azul voltou disposto a
alcançar a vitória a qualquer custo. E após muita
pressão e persistência, aos 17 minutos, Willian cruzou da esquerda para que Everton Ribeiro se antecipasse ao lateral-esquerdo do Goiás, Felipe Saturnino, arrematar de cabeça e colocar o Cruzeiro de
novo à frente no placar. O gol acendeu a chama no

	P	J	V	E
1-Cruzeiro
76 36 23 7
2-São Paulo
69 36 20 9
3-Corinthians
66 36 18 12
4-Internacional
63 36 19 6
5-Atlético Mineiro 61 36 17 10
6-Grêmio
60 36 17 9
7-Fluminense
58 36 16 10
8-A. Paranaense
50 36 14 8
9-Flamengo
48 36 13 9
10-Sport
48 36 13 9
11-Santos
47 36 13 8
12-Figueirense
46 36 13 7
13-Goiás
44 36 12 8
14-Chapecoense
42 36 11 9
15-Coritiba
41 36 10 11
16-Palmeiras
39 36 11 6
17-Vitória
38 36 10 8
18-Bahia
34 36 8
10
19-Botafogo
33 36 9
6
20-Criciúma
31 36 7
10

D	GM	GS
6
64 36
7
58 38
6
45 25
11 48 39
9
50 36
10 35 22
10 55 38
14 41 41
14 41 46
14 33 44
15 39 35
16 35 44
16 34 37
16 36 39
15 37 42
19 32 55
18 37 49
18 28 40
21 31 46
19 25 52

