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Celebração Ecuménica
em Santa Cruz

Revisão

de acordo
O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Rui Machete, disse que uma revisão do acordo com
os EUA sobre as Lajes não é da
competência do governo regional
açoriano e afastou a ideia de uma
possível utilização da base por
outro país. Questionado sobre as
recentes declarações do presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que preconizou uma revisão de todo o acordo
com os EUA relativo à base e a
possibilidade de ser utilizada por
outro país, como a China. “O presidente do Governo Regional não
tem, nesse aspeto, competência
para tomar uma decisão desse
género”. Vasco Cordeiro reiterou
entretanto que a redução da presença norte-americana nas Lajes é
uma decisão “má” e “hostil”.

Salão do
Automóvel 2015

16

Servico de análise do seu vinho
Vendem-se

Mosti Mondiale 2000

42 variedades de

mosto à sua escolha

TinTo
ou branco

20 LiTros

40 $

cada

Barris novos,
importados de
Portugal, em
carvalho e
castanho, de
5 a 250 litros

Atenção: se não tem selo da mosti mondiale é porque não é mosti mondiale

Para mais informações, contactar MARCO

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard Tel. : 514.728.6831
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Agenda comunitária
Gala

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
21 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
03:55	Visita Guiada
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Biosfera
09:45 Há Tarde
13:00	Portugal em Direto
14:00 Futebol: Taça de Portugal
	Braga x Belenenses
16:00 Futebol: Taça de Portugal
	Sporting x Famalicão
16:01 O Preço Certo
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:20	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal AméricaDireto
20:30	Visita Guiada
21:00	Água de Mar
21:30	Sabia Que?
21:55	Poplusa
	Miguel Gizzas
22:55	Memórias de Bocage
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
quinta-FEIRA
22 de janeiro
01:30Bom Dia Portugal
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Olhar a Moda
09:45 Há Tarde
13:00	Portugal em Direto
14:15	Bem-vindos a Beirais
15:00 Futebol: Taça de Portugal
	Marítimo x Nacional
17:00 O Preço Certo
17:45 Os Nossos Dias
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:15	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América - 2015
20:30 Flash 7 Dias
21:00	A Opinião de
	Nuno Morais Sarmento
21:20	Água de Mar
21:50	Sabia Que?
22:10	Pit StopEstreia
23:00	Retratos
Contemporâneos:
	António Aleixo
23:55 Flash 7 Dias
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
sexta-FEIRA
23 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15	Programa a designar
09:45 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:15	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Sexta às 9
16:30	Sabia Que?
16:55 O Preço Certo
17:45 Os Nossos Dias
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:20	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Sexta às 9
21:12	Água de Mar
21:30	Sabia Que?
21:55	Grande Entrevista
22:55 À Procura do Zé
23:55	Sexta às 9
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
sábado
24 de janeiro
01:30	Programa a designar
01:58 Cozinha em Forma
Omeleta Light
02:35 Escolhas do Consumidor
03:00	Bom Dia Portugal
05:40	Inesquecível
José Pedro Vasconcelos
e José Manuel Costa Reis
07:25	Sabores das Ilhas
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Cozinha em Forma
Omeleta Light
09:45	Programa a designar

11:00	Portugal 3.0
12:00	Atlântida - Açores
13:35	Repórter Madeira
14:00 Fashion Film Factory
14:30	Ainda Bem Que Vieste!
15:00	TelejornalDireto
15:45 Linha da Frente
16:30	Poplusa
	Miguel Gizzas
17:15	Programa a designar
18:15	Sabia Que?
18:40 Correspondentes
19:00 24 HorasDireto
20:00	Programa a designar
21:30 Zona Mista
23:05 Cozinha em Forma
Omeleta Light
23:50Um dia, Cinco Estórias
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
domingo
25 de janeiro
01:30	Photo Madeira
02:00 Cozinha em Forma
	Pudim de Caramelo
Light com Whey Protein
02:35 Escolhas do Consumidor
03:00	Bom Dia Portugal
05:30Inesquecível
Eduardo Gageiro
e Rosa Villa
07:25	SABORES DAS ILHAS
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15	Programa a designar
10:00 História a História
	A Máquina a Vapor
10:30	Programa a designar
12:00	Atlântida (Madeira)
13:30	Repórter Madeira
14:00	Programa a designar
14:30	Ainda Bem Que Vieste!
15:00	TelejornalDireto
15:45 Linha da Frente
16:15 1ª Liga de Futebol
17:15	Poplusa
17:50	Portugueses Pelo Mundo
	Nova Orleães
18:40 Correspondentes
19:00 24 HorasDireto
20:00 Chefs Academy
21:35 Zona Mista
23:15	Pela Sua Saúde
23:50	Um dia, Cinco Estórias
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
segunda-feira
26 de janeiro
01:30 Correspondentes
01:55	África 7 Dias - 2015
02:30	África Global 2015
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:10	Podium
	Bodyboard: Tó Cardoso
07:00	Nha Terra Nha Cretcheu
09:15	Só Visto!
10:00	Aqui Portugal
15:00	Telejornal
16:15	Programa a designar
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 História a História
20:30	Programa a designar
21:25	Ainda Bem Que Vieste!
22:00	Programa a designar
23:35	Só Visto!
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
terça-FEIRA
27 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Especial Saúde
09:45 Há Tarde
13:00	Portugal em Direto
14:15	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:05 Especial Saúde
16:35 O Preço Certo
18:10	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:30	Programa a designar

São Valentim

de

O Grupo folclórico Português de Montreal de Santa Cruz e a Associação Portuguesa do Canadá organizam a Gala de São Valentim, no dia 14 de fevereiro pelas
19h00 no salão grande da Santa Cruz situado no 60 Rachel Oeste. Reserve o seu
lugar ligando Isabel 514 880-2964, Secretaria 514 844-1011 ou gfpmsc@yahoo.ca

Laços

e

Abraços - Festa

Poesia Para Ti

da

Adelaide Ramos Vilela apresenta no 31 de JANEIRO de 2015, pelas 18h30, no
Clube Portugal de Montreal, a sua mais recente obra poética, LAÇOS E ABRAÇOS. Avisamos os leitores e amigos que esta obra é delas a mais interessante!
Reserve e informe-se aqui: 514 622-2702 e no Clube Portugal: 514 844-1406.

Notícias

do

Clube Oriental

O Clube Oriental Português de Montreal organiza no sábado, dia 24 de janeiro
de 2015 pelas 19h30 um jantar/dançante com o DJ Fernando Vinagre. São Valentim com o DJ Night Productions de Jeff Gouveia sábado dia 14 de fevereiro
pelas 19h30. Não falte a este Dia dos Amores todos juntos o oriental sera maior.

Jantar

em honra do Espírito Santo
A Comissão das festas de Santa Cruz organiza uma festa em honra do Espírito
Santo no dia 21 de fevereiro de 2015 na grande sala da Santa Cruz. A festa será
animada pelos artistas, Marc Dennis, Fátima Miguel, Jimmy Faria, Jomani e New
Touch. Reservem o bilhete: 514-844-1011 e José de Sousa 514-962-8550.

2º Gala

dos

Artistas

A APC em conjunto com a Marie Josée Cordeiro e Eddy Sousa, organizam o 2º
Gala dos Artistas, no sábado dia 7 de fevereiro de 2015. Para qualquer informação ou reservas Marie Josée Cordeiro: 514-255-2021, Suzete Nobre: 514-5935395 e Eddy Sousa: 514-944-5159.

Jantar/Dancante

em

Ste-Therese

A Associação Portuguesa de Ste-Therese organiza um Jantar/Dançante com a
participaçao do DJ Tony Resendes. Sábado dia 14 de fevereiro de 2015, pelas
18h30 no seu local do 103-B Rue Turgeon, Ste-Therese. Para mais informações
contatar a Associação: 450.435.0301 ou Lucia Carvalho 514.212.1552.

Festa

de

São Valentim

A Associação Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima de Laval organiza a sua
festa tradicional do namorosos, Dia de São Valentim.
Para mais informações contatar: António Santos: 514-292-8664; Dauno
Ferreira: 514-825-6504; José Oliveira: 438-887-9118.

Jantares

nas sextas-feiras

A Associação Portuguesa do Espírito Santo em Hochelaga organiza a todas as
sextas-feiras um jantar/dançante com DJ e boa música.
Para mais informações ou reservas contatar a Associação 514-254-4647.
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Q

ue Respeite o Pluralismo a Diversidade
de Culturas de Línguas e de Religião.
A vida continua difícil no Irak, por causa da
violência de que têm sido vítimas os cidadãos
em geral e os cristãos em particular... Saddam
reduziu o Irak à sua personalidade, os Estados
Unidos desde a invasão do país em 2003, levaram o caos ao país e os iraquianos pensam que o
Ocidente só lhes quer lavar os recursos.
O Ocidente deveria pensar menos em interesses materiais e procurar antes ajudar os países
muçulmanos a repeitar os direitos humanos e a
democracia.O crescimento do fundamentalismo
islâmico, exclui todos os que não estão com eles,
todos os que não têm a sua mentalidade ou ideologia. É urgente haver mais educação e abertura
de espírito em todos os cidadõas no mundo, para
que a coexistência seja aceite por todos.
O Governo de Saddam Hussein era muito forte e controlava tudo. Agora, continua um vazio,
porque os americanos desalojaram os membros
do partido único, o Baas, depois dissolveram o
Exército e a polícia,abriram as fronteiras e armazéns de armas. É verdade que, durante o regime de Saddam, havia segurança para toda a
gente mas não havia Liberdade. Hoje, há muita
Liberdade, podem formar-se partidos políticos,
podem manifestar-se, mas falta a segurança.
A Liberdade e Democracia é a nascente da vida,
a legitimidade da vontade popular, contra os governos tirânicos. Mas ali no Irak... A Liberdade
não nasceu com o apoio do Povo e os americanos e o Ocidente tentaram impôr e deixar o seu
próprio espelho! até o petróleo é administrado
pelos americanos.. A política dos governos interessados nas guerras e na ocupação de territórios
alheios, na obtenção de benefícios, concentração injusta das riquezas, promovem sentimentos
racistas e alimentam o crescimento da extrema
direita amiga do fascismo no mundo... Esgota
inevitávelmente a paciência dos povos e provoca
revoluções.
A invasão precipitou a violência também nos
países visinhos do Irak. A mudança em si mesma, teve essas consequências: os iraquianos são
moderados. Após 35 anos de regime Laico, não
havia fundamentalismo religioso. Tudo veio do
exterior e os americanos ajudaram a isso, com a
invasão. Tudo começou com a forma de atuação
para formar um Governo Democratico, aprovado pelos americanos, que de... Democratico só

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
Sábado: 9h00-16h00
Domingo: 10h00-13h30

tinha o nome. Depois sunitas contra xiitas, pouco
a pouco contra os cristãos, porque pensam que o
cristianismo é uma religião ocidental, como os
americanos. Pensam que o ocidente conduz uma
cruzada contra o islão, que leva o petróleo dos
seus países, trava o progresso fazendo marcha-atrás e há governantes que são pró-americanos
e corrompidos.
Tudo isto é uma semente do conflito, fazendo o
apelo a uma guerra. É uma destruição do islão,
uma deformação da religião: se se diz muçulmano, quer dizer terrorista?
Desde 2003 até agora falamos de 1.000 cristãos mortos e 50 igrejas foram atacadas.Mas na
comunidade muçulmana, mais de 200.000 mil,
também foram mortos: “ morte por morte não

no

Mundo

leva a lado nenhum”. E se metade dos cristãos
deixaram o país, há também milhões de muçulmanos que saíram. Foi todo o país que foi destruído.
A solução é a separação da religião do Estado e
da política e uma política económica com justiça
e humanidade. Se no tempo de Maomé se aceitava uma nação liderada pelo profeta que era também o chefe de Estado, hoje isso é impossivel.
Os cristãos também fizeram disparates, também
fizeram horrores ao longo da historia. Mas fizeram-se reformas, novas leituras do cristianismo,
que não é política. A religião é qualquer coisa de
pessoal. A religião em princípio baseia-se na verdade, e a política é a diplomacia, os interesses,
por vezes a mentira.

publica. ainda. publica.
#doidodapartilha
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Democracia
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por
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1 Go de dados

2

Chamadas ilimitadas em todo o tempo,3
através do Canadá+

v

Liberdade

Textos ilimitadas4

v
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Visualizador e Voice mail5

Pacote Standard

Telefones inteligentes.
Preços inteligentes.

(Texto, imagem, e vídeo internacionais)

mont-royal
1042-a, mont-royal E.
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3235, ave de granby
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1221 saint-Zotique E.
514-278-2900
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Balanço

parabéns

da língua portuguesa

Luiz saraiva

Bom e feliz ano 2015
qui vão os meus votos para este ano: Que
a nossa língua tenha definitivamente um
lugar privilegiado em todas as atividades, dos
organismos lusófonos, especialmente portugueses.
Espero que saibam que não sou um lisonjeiro,
pois que não tenho nada a ganhar, e que o meu
pensamento é de gritar a verdade, não importa, o
que possa acontecer. Também quero que saibam
que é em função do serviço à população em geral
que é valida esta estatística. Foi o senhor Alberto
Feio do Montreal Magazine que teve a primeira
informação sobre o facto de que o ano 2014 era o
aniversário da nossa língua (800 anos). Sabendo
do esforço que faço para fazer as nossas gentes
serem orgulhosos da língua que falamos, falou-me do assunto. Extremamente surpreendido,
lancei-me na batalha, alma e coração para fazer
qualquer coisa. A única organização que me deu
um relevo importante ao acontecimento foi a Casa
dos Açores do Quebeque, e, que felicito. A segunda organização que fez também um esforço maior
e importante foi o jornal A Voz de Portugal que
merece por isso um banho de flores e felicitações.
Mas, o primeiro que fez um esforço importante
foi a televisão Portuguesa de Montreal, Montreal
Magazine, com os seus dois diretores: O excelente realizador, cameraman, e editor Alberto Feio, e
a esplendida animadora e de alta qualidade Conceição Ferreira. Na cabeça de quase todas as organizações o aniversário da nossa língua não foi um
sucesso extraordinário.
1-TELEVISÃO: MONTREAL MAGAZINE
realizou e divulgou uma capsula com a leitura
do documento manifesto publicado por uma se-

A

Faz hoje 14 anos que a minha existência começou a ter verdadeiramente sentido.
Foi numa sexta-feira do ano 2001 ás 17:46 em
pleno inverno que tu vieste ao mundo para transformar e enriquecer a minha vida, naquele minuto
que mudou-me para sempre. Foram 274 dias à
tua espera.
És e continuarás a ser a pessoa mais importante da minha vida porque deste maior sentido aos
meus dias. Em cada momento e para sempre estás em meus pensamentos e no meu coração.
Por ti e para ti quero ser melhor pessoa porque
quero que tenhas orgulho em mim.
Por ti não aceito o conformismo porque tenho a
obrigação de lutar para um mundo melhor.
Por ti não me farto, nem me canso nunca.
Por ti ainda tenho fé na humanidade.
À minha filha querida Amália Gabriela obrigada
por seres quem és: inteligente, linda e com um
espírito de comunidade que me faz orgulhosa de
ser tua mãe.
A cada dia que passa estás mais mulher e aumentam as minhas alegrias mas também aumenta a minha preocupação.
Peço a Deus que me permita estar ao teu lado
por muitos anos mais para ver-te realizar todos
os teus projetos. O meu projeto de vida és tu. És
sem sombra de dúvida a minha maior realização,
a minha obra prima.
Felicidades minha filha e não esqueças nunca
que estarei sempre ao teu lado. Adoro-te.
Tua mãe, Elizabeth

Coisas

do

Corisco

josé de sousa

O

rie de pessoas importantes do mundo lusófono
assim como o texto considerado oficialmente o
primeiro documento escrito em língua portuguesa “O Testamento do Rei Don Afonso II”, e, entrevistas de pessoas, ligadas a língua.
2-COMUNIDADE: Criação do primeiro Festival Internacional Português com relevo e valor
para a língua portuguesa (poesia, fado, folclore e
canção). Homenagem feita pelos organizadores,
aos portugueses de Montreal condecorados pelo
governo português, leitura de textos.
3-IMPRENSA: O semanário A Voz de Portugal
publicou o manifesto, o testamento de Don Afonso II, crónicas e reportagens de todos os acontecimentos ligados ao aniversário da nossa língua.
4-CASA DOS AÇORES: A Semana Cultural
com o tema “800 anos da língua portuguesa”,
leitura do manifesto, Noite de poesia portuguesa,
festa dos primeiros imigrantes portugueses, exposição de pintura, leitura de poemas em português.
5-Quatro organismos me receberam em jantares
para ler e interpretar poemas em português: Club
Oriental de Montreal, Associação Angolana de
Montreal, A Voz de Portugal e a Associação da
Terra QuebeQuente.
6-CLUB PORTUGAL DE MONTREAL: Representação para crianças do conto popular português, a História da Carochinha.
7-Apresentação da placa dos Antigos Combatentes em Laval (POESIA)
8-FACEBOOK: Vários textos publicados por
Alberto Feio e o vosso amigo se quiserem Luiz
Saraiva.
Para fechar este artigo aqui vai uma informação privilegiada: em colaboração com o Senhor
Alberto Feio vão poder ver na televisão MONTREAL MAGAZINE, capsulas sobre a língua
portuguesa e histórias de Portugal. A primeira
capsula está prevista em janeiro 2015 sobre o rei
Dom AFONSO II a escrever o seu testamento.
JE SUIS CHARLIE.

lá caros leitores,
É com imenso prazer que começo este
ano a escrever as minhas coisinhas que verdade se diga, são lidas por amigos e inimigos,
não é pra me gavar mas milhões de leitores me
perguntam se vá haver “Coisas do Corisco”,
ou se eu escrevi esta semana no jornal que tão
generosamente me acolhe no seu seio.
Hoje, domingo, dia do senhor... Martins. Os
dois do jornal, eu trabalho pra eles ao domingo. Pra aqueles que não gostam de animais neste

caso, cães, ou melhor cadela, esta crónica não vá
vos agradar... ou talvez sim... a minha Rita que é
imigrante aqui, ela nasceu na Mata do Eucalipto,
na Atalhada. Ultimamente tem me apoguentado,
descrobri que ela namorava o corisco do cão do
meu vizinho. O velhaço diga-se de verdade, é um
lindo macho Huskie. Estou ouvindo vocês... bem
é normal cadelas gostam de cães e vice-versa...
não? Sim! Mas, o cão anda atrás da cadela, e a
Rita é atrevida como uma cabra...
É Ela que va ter com ele ao seu quintal. Ele gosta dela, ainda hoje, quando vinha da compras ele
estava lá e ao me ver passar, olhou pra mim de
uma maneira... como é que vou vos explicar.. até
eu tive como uma impressão que ele estava a rir
de mim, dizendo: “lá vá meu sogro”... entrei em
casa a Rita queria ir lá fora e deixei-a sair, e foi
direitinha namorar, mesmo antes de ir mijar. Eu
tinha dito que isto é pra amantes de cães e cadelas, aqueles que não tenha animais não dão muito valor às minhas palavras, mas, quando saio de
casa nem que seja por um minuto, quando volto
ela fica tão contente,... tão contente, parece que
está perdida de amor por mim... bom tenho que
acabar.
Ela está a dar sinal que quer ir namorar...
não, não, fazer suas necessidades, e, como eu
estou perdido de amor por ela, tenho que fazer com que ela se sente feliz... BYYYEE.
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Celebração Ecuménica Matança tradicional
do porco em Anjou
em Santa Cruz
são, até ao altar, um vaso com água,
para ser vazada num recipiente comum. No final do acontecimento,
Antero Branco
cada um, voltou ao altar com o seu
vaso e levou para a sua comunidade
semana de oração pela uni- um pouco da mistura de todas elas,
dade Cristã, teve inicio no simbolo da unificação Cristã.
passado Domingo, na Missão de As leituras do Evangelho foram
Santa Cruz. O reverendo Padre feitas pelo Monsenhor Meghrig PaJosé Maria Cardoso, visivelmen- rikian, Bispo Arménio da Prelazia
te emocionado, disse que a comu- do Canadá, pelo Bispo Barry Clanidade portuguesa estava muito rk, da igreja Anglicana e pelo Bisfeliz e agradecida por ter sido es- po Francois Serrazin, representante
colhida para esta celebração ecu- da Diocese de Montreal. A homilia
esteve a cargo do Monsenhor Ioan
ménica.

A

O ecumenismo é um movimento
que visa a unificação e a aproximação das inúmeras igrejas cristãs. As
celebraões têm início, anualmente,
pela festa da Confissão de São Pedro e termina pela da Conversão de
São Paulo, quer dizer entre o 18 e o
25 de Janeiro
As igrejas, Anglicana, Católica romana, Luterana ortodoxa, Arminiana, Ortodoxa romena, Pentecostes,
Ortodoxa Ucrânia, Unida, Presbiteriana, Baptista e Exército de Salvação, participaram neste grande

acontecimento.
A passagem do evangelho, segundo S. João, em que Jesus disse à Samaritana: “Dá-me de beber” e que
a certo momento, durante o diálogo
com Cristo ela Lhe disse: “Senhor,
dá-me dessa água, para que eu não
tenha mais sede e nem tenha de vir
aqui para tirá-la”, deu a orientação
à celebração.
No cortejo de entrada, que reuniu
os lideres e representantes das várias confissões, levaram, em procis-

Humberto
Cabral

O

Centro Comunitário de Anjou é sempre um lindo cantinho que representa muito bem as
nossas tradições. Sábado passado
foi a festa tradicional da Matança
do Porco com uma sala cheia.
A festa foi muita bonita e animada.
Na parte artística tivemos o grande

DJ e cantor Jimmy Faria, o Jorge
Pimentel com um grupo de amigos para animar a matança com o
seu vocalista Manuel de Fátima que
cantou muito bem. Tivemos também a Jordalina Benfeito que fez

Casian, Arcebispo Ortodoxo Ucraniano, que nos falou de tolerância,
compreensão, de comunhão, de
amor e recomendou continuarmos a
caminhar juntos até Cristo.
Uma cerimónia repleta de vida,
de alegria, de inspiração e de animação. Os grupos corais, Nossa Fé,
que fez vibrar a igreja, o Imani Family Choir, que a duas ocasiões nos
proporcionaram com um espectaculo, o AEternal & L’ensemble, uma
feliz descoberta, além de um grupo
de fiéis que quizeram participar a
cantar, liderados por Nancy Munroe-Ingram, tendo como organista
a Filomena Amorim, fizeram com
que toda a assistência participasse.
Após a celebração, orientada
pelo diácono arquidiocese católica de Montreal, Brian Cordeiro, o Padre José Maria convidou
todos os presentes a descerem ao
salão de festas para um convívio e
um Porto de honra.

uma linda apresentação e prestação
dos seus fados.

Para finalizar, a direção agradece a Mercearia Chouriçor para a
oferta do porco. Parabéns ao organizadores que não se esqueçem
das nossas tradições.

15º
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aniversário do hôtel de

Sylvio Martins

O

hotel de gelo é um hotel temporário construído com neve
e blocos de gelo esculpidos. Este
hotel é promovido por patrocinadores privados e com características muito especiais para os visitantes interessados em novidades
e ambientes desconhecidos, sendo
assim considerado na classe de
hotéis de destino.

Gelo

internet, todas as informações disponíveis. Neste caso, em particular
as informações colhidas foram tão
positivas, que decidi dar um salto a
cidade do Quebeque para ver e apreciar este GRANDE hotel de gelo.
Não tinha a mínima ideia do que iria
encontrar, pois hotel de gelo, é coisa rara.. Chegando ao sítio, mais ao
menos a 15 minutos do Centro da cidade de Quebeque, deparei-me com

uma vista realmente incrível. Para os
apaixonados do inverno é realmente
o lugar ideal, mas para quem gosta
de calor pode ser o pior lugar da sua
vida. Eu não controlo a temperatura e este fim-de-semana foi um dos
mais frios do ano, principalmente na
sexta-feira, -42 com o fator do vento,
um verdadeiro horror para “mim”.
Mas, apesar deste frio extremo, sexta-feira foi uma noite inesquecível,
Normalmente, antes de visitar pois essas temperaturas glaciais, não
qualquer lugar, verifico através da impediram as celebrações do 15º

aniversário do Hotel de Gelo. Uma
enorme estrutura com mais de 45
quartos, tudo num só andar (eu pensava que tinha vários andares, mas
não, a estrutura é enorme.

Nos últimos anos, na cidade de
Quebeque, os meses de janeiro e
fevereiro, são sempre meses bastante complicados para a restauração e
hotelaria. Para remediar esta situação a cidade de Quebeque decidiu
organizar algumas atividades tal
como esta: construir um autêntico
hotel de gelo ou seja um verdadeiro
“IGLOO”. Durante a minha estadia
neste hotel, apesar da temperatura
exterior ser -42 ,no interior do hotel,
registravam-se -5, uma temperatura
bastante aceitável, principalmente
para aqueles que gostam colar-se um
pouquinho com a sua namorada/do.
Olhando através da estrutura e infraestrutura, podemos observar que
o chão, as paredes, o teto, e, mesmo a cama, são feitos de neve e de
gelo, a única maneira de se aquecer
é com o calor do seu corpo e uma
manta (mesmo se, em alguns quartos há lareiras, as chamas são o resultado de duas simples velas acesas, por conseguinte não aquecem
mesmo nada.). A entrada, do hotel,

é espetacular, porque aí se encontram as atrações artísticas das obras
na neve e gelo. O bar é lindíssimo,
os “drinks” caros, mas muito lindamente preparados também, O jogo
de luzes, é fenomenal. É importante
notar que todos os artistas que trabalham todos os anos e que dão vida a
este hotel pelas suas obras, fazendo
dele um lugar único ,logo que chegam as temperaturas mais amenas,
todas essas belas obras desaparecem
sem deixar o menor vestígio.
Para finalizar e caso estejam interessados, saibam que 88% do hotel
já está reservado. Os quartos temá-

ticos, (hóquei, japão, amor, solidão,
etc.), são espetaculares, mais caríssimos (de 500$ a 1500$ por noite),
mas para um quarto normal o preço
varia entre 200$ à 300$ por noite).
Durante os fins-de-semana, um DJ
que faz mexer os jovem. Durante o
dia, podem também ir apreciar os
SPAS NÓRDICOS, mesmo ali ao
lado do hotel . O preço para visitar
somente o hotel é de 18$ para adultos.
Não esqueçam que o Carnaval do
Quebeque está quase a chegar, do
31 de janeiro até ao 16 de fevereiro
e a parada é no dia 14 de fevereiro.
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Valor
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É Oficial, Ronaldo
está solteiro

pelo exemplo

O

representante de Irina Shayk confirmou,
esta sexta-feira, à Page Six do The New
Jorge Correia
York Post que a modelo russa e o capitão nacional não são mais namorados.
ristiano Ronaldo venceu mais um prémio
“Podemos confirmar que Irina Shayk terminou
da Bola de Ouro FIFA 2014 para grano seu namoro com Cristiano Ronaldo”. Foi com
de alegria dos Portugueses. Não há dúvidas
estas palavras que o representante da modelo rusque o prémio é merecido principalmente pelo
sa ditou o fim oficial de um dos casais mais vaexemplo que Cristiano Ronaldo oferece a todos através da sua dedicação e esforço no desenvolvimento da sua arte.

C

liosos da atualidade.O mesmo representante revelou à coluna Page Six, do The New York Post,
que o fim da relação não teve nada que ver com
Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.”Irina
esteve próxima da família [de Ronaldo] durante
todo o decorrer do seu relacionamento. Quaisquer rumores negativos sobre a relação de Irina
com a família Ronaldo são completamente falsos, e não foram um fator para o fim. Irina não
tem mais comentários a fazer de momento”,
lê-se no site.Os rumores do fim do namoro de
cinco anos entre Irina e Ronaldo foram notícia
em todo o mundo e ganharam destaque devido à
ausência da modelo na entrega da Bola de Ouro
e ao facto de o jogador do Real Madrid não a ter
mencionado nos agradecimentos.

Debati-me por algum tempo se tocaria neste assunto, acabando vencido pelo argumento de que
há algo de positivo que podemos extrair deste
acontecimento. Não interessa aqui nenhuma crónica dos seus feitos ao longo de 2014, das vitórias ou derrotas, dos campeonatos e troféus ganhos, naqueles que ficaram por ganhar, em toda
a miríade de aspetos técnicos e menos técnicos
que os comentadores e pseudo-especialistas do
futebol se entretém a discutir.
O que me tocou mais fundo foram as palavras
do próprio Cristiano Ronaldo nas várias intervenções que teve demonstrativas da sua postura. Com a simplicidade e humildade que lhe têm

Saudades

sido características até agora, e que esperemos
que perdurem, falou em ambição, em chegar
mais longe, em motivação para alcançar o que
ainda não alcançou, em competir e sair vencedor, em deixar o seu cunho pessoal na história do
futebol. Estas afirmações que demonstram visão,
ambição, motivação, determinação são tão incaracterísticas de se ouvir na cultura Portuguesa
que por momentos duvidei que fosse um Português a proferi-las! É raríssimo ver isto noutros
quadrantes da sociedade Portuguesa, das classes
mais privilegiadas às mais simples. Naturalmente há outros bons exemplos que lamentavelmente
não são explorados, muitos dos quais são apenas
apreciados fora de Portugal os quais têm pouca
ou nenhuma cobertura mediática. Não esqueçamos que a formação e os mentores de Cristiano
Ronaldo foram na sua maioria estrangeiros, com
grande influência inglesa na sua formação pela
sua passagem no Manchester United. Muito provavelmente se ele não tivesse dado esse “salto”,
jamais teria a sua carreira forjada do modo como
a tem, nem a visão estratégica que tem na sua
atuação.
Confesso que preferia ver Portugal reconhecido
externamente também por outras áreas no entanto penso que o exemplo de Cristiano Ronaldo,
mais do que o impacto que provoca em todo o
mundo, vale pelo exemplo interno que dá na
combinação de simplicidade e humildade com
visão de futuro, ambição, determinação, vontade
de competir e vencer.
Se estes valores estivessem devidamente desenvolvidos e apreciados pela cultura Portuguesa podemos estar certos que Portugal teria
a sua autoestima em nível muito mais elevado
com benefícios para todos.

de outra

Época

Simplesmente não encontro adjectivos
qualificativos para nomear este abismo
em que todos nós estamos prestes a cair!
Somos nós pobres mortais, tão idiotas, que nós
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
somos!.. e que
uão venerável e verdejante campo que não temos o mínimo respeito pela natureza, e
era o mundo!
tudo destruímos!
Quão venerável campo!
Há tanta gente vil e hipócrita, que o Sol reflecte
Quão veneráveis e puritanos que nós éramos!
e a noite encobre,
O que foi que nos aconteceu?
que só sabem fomentar guerras para destruir o
Para onde passou a ingenuidade dos jovens?
mundo!
O que aconteceu à galanteria e à cortesia de ou- Há tanto monstro oculto nas sombras da noite
trora?
escura,
Desapareceram as águas puras cristalinas das onde se perde o vestígio dos erros encobertos!
fontes!
Ignorando que tal como nós, eles são apenas
Onde estão as lindas flores que pairavam nos poeira
campos?
que o vento no próprio vento espalha!
Desapareceu o ar puro que em outrora respirá- Da nem sempre sublime verdade o mundo gira!
vamos!
Existem milhões de crianças a morrer de fome!
Até o próprio Sol se tornou perigoso!
Onde hipocritamente, há tantos que comem caCreio que a natureza está-nos a enviar a factura viar para abrir o apetite!
do prejuízo que lhe causamos!
A miséria clandestina passa de uma oração ao
Onde estão as manhãs em que despertávamos
silêncio de um grito!
com o cantar alegre dos passarinhos?
Creio que isto é a saudade e o desprezo do munOnde está a palavra de honra que fechava
do que nos foge!
um contracto, apenas com um aperto de mão?
Por vezes sorrimos, por choramos, ah por vePara onde passou a verdadeira amizade sem in- zes!...
teresse!
num só segundo se evolam tantos anos, e o
O que nós éramos, e o que nós somos!
mundo nunca muda!
Será que a humanidade adoeceu?
P.S. Milhares de anos se passaram desde o temPara onde passou a dignidade humana?
po das cavernas, e o homem
Será que o mundo desaba assim por si mesmo?
continua a ser desrespeitador, e, egoísta igual a
Oh não!.. o mundo não desaba assim!
si mesmo.

Q
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Sócrates

investigado
por atos do tempo em
que era ministro

O

Ministério Público está a
investigar eventuais crimes
cometidos por José Sócrates enquanto era ministro do Ambiente,
num governo liderado por António Guterres. Segundo o Jornal
de Notícias, o período em análise
inicia-se em 2000 e vai até 2005.

Durante o período em que assumiu
a pasta do Ambiente, várias suspeitas recaíram sobre José Sócrates,
nomeadamente o caso Freeport, que
o acusava de ter recebido dinheiro
para aprovar o projeto do centro comercial de Alcochete. A existência
de supostos crimes de corrupção,
cometidos pelo então ministro, está
agora a ser investigado pelo Ministério Público e pelas Finanças, no
âmbito de uma investigação mais
ampla que levou o socialista a ser

Português

preso
preventivamente.Sócrates
tornou-se ministro do Ambiente
em 1999 e manteve-se no cargo até
2002.
Três dias antes de cessar funções,
quando deveria só tratar de atos de
gestão corrente, viabilizou o projeto
do Freeport, que veio depois a ser
duplamente chumbado.Já em 2005,
quando foi eleito
primeiro-ministro,
José Sócrates criou
o Regime Excecional de Regularização Tributária
(RERT), uma amnistia fiscal que se
aplicava a dinheiros
não declarados em
Portugal.
O mecanismo foi, no mesmo ano,
aproveitado pelo amigo Carlos Santos Silva (de quem Sócrates recebia, alegadamente, dinheiro e que
está também em prisão preventiva)
que fez chegar a Portugal avultadas
quantias de dinheiro das quais pagou imposto de apenas 5%.
Em 2010, Santos Silva viria a
aderir ao RERT II. Também estas
transações estão na mira do Ministério Público e das Finanças.

detido no Iémen

com propaganda da

U

m português terá sido detido, no Iémen, juntamente
com um belga e com um somali,
por estarem na posse de material
propagandístico da Al-Qaeda, dá
conta o La Libre Belgique.
Está a ser noticiado na Bélgica
que um português terá sido detido,

Al-Qaeda

que não confirma, para já, os factos.Segundo os jornais belgas, esta
informação terá sido fornecida pelo
ministro dos Negócios Estrangeiros
do Iémen ao embaixador deste país
europeu, adiantando-se que o cidadão belga estaria há algum tempo
no país antes de ser detido.

Município pede a 69

trabalhadores que
devolvam

O

município madeirense da Ribeira Brava notificou 69 trabalhadores para devolverem 182
mil euros, cumprindo uma recomendação do Tribunal de Contas
de 2012 que considerava ilegais as
subidas nas carreiras destes trabalhadores, disse hoje o presidente da autarquia.
As notificações foram enviadas
porque, como explicou à Lusa o
presidente desta câmara na zona
oeste da ilha da Madeira, Ricardo
Nascimento, “em março de 2013,
o anterior executivo, em reunião de
câmara, decidiu acatar a recomendação do TdC [Tribunal de Contas]
para que os funcionários repusessem o valor que receberam a mais e

voltassem ao escalão anterior”.Nesse relatório do TdC, é referido que
“as autorizações em 2009 e 2010
de alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária,
não observaram os pressupostos estabelecidos” na lei.O TdC também
publicou relatórios referentes ao
mesmo tipo de situações nas câmaras de Santana, Porto Moniz, Ponta
do Sol, Funchal, Machico e Câmara
de Lobos.Segundo Ricardo Nascimento, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local interpôs uma providência cautelar no
Tribunal Administrativo e Fiscal do
Funchal (TAFF), mas a ação principal entrou “fora de prazo”.”Quando
recebemos essa informação tive-

O referido material propagandista
estaria no interior de um automóvel
que foi mandado parar e revistado durante uma operação policial,
sendo que estará ainda a decorrer
uma investigação das autoridades
iemenitas para apurar quais as implicações dos três detidos na rede
terrorista.

mil euros

mos de pôr no terreno a decisão
tomada em reunião de câmara pelo
anterior executivo e notificámos os
funcionários”, disse, considerando
ter consciência de que, “neste momento, os funcionários já deviam
estar a receber menos” e que as reposições vão ter de ser alvo de um
plano.”Se for para ir para a frente,
vamos ter de fazer um plano para
que as pessoas em questão possam
ir pagando aos poucos, porque esta
é uma altura de dificuldades”, salientou, recordando também que há
pessoas que já se aposentaram ou
que, entretanto, morreram.O juiz
presidente do TAFF, Benjamin Barbosa, confirmou a existência de providências cautelares para suspender
a devolução dos montantes
em causa, adiantando que
os pedidos foram aceites.No
entanto, sublinhou, “por falta
de interposição da ação principal no prazo legal, foram
julgadas caducadas”.O juiz
referiu também que, “posteriormente, os interessados intentaram
novas providências cautelares face
a subsequente exigência de reposição das verbas que, contudo, não
foram admitidas com fundamento
na extemporaneidade do pedido,
uma vez que a primeira providência cautelar já tinha sido julgada
caducada”.”Neste momento, esta
situação está pendente de resolução
pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, através de um recurso
que foi interposto, [mas] que não
tem efeito suspensivo”, o que significa que pode ser exigida a reposição das verbas, ainda que lhes
venha a ser dada razão no recurso,
afirmou.

2014

foi o ano ‘mais
sangrento’ para jornalistas

O

no início do mês, no Iémen, juntamente com um cidadão belga e
outro somali por terem consigo vários artigos de propaganda à rede
terrorista Al-Qaeda.Os factos estão
a ser reproduzidos por vários órgãos de comunicação social nacionais, mas o Jornal de Notícias terá
tentado contactar o Ministério dos
Negócios Estrangeiros português

182

ano de 2014 foi o mais mortífero de sempre para os jornalistas a trabalhar nos territórios
palestinianos, anunciou hoje um
observatório sediado na Faixa de
Gaza, meses após uma guerra sangrenta naquele enclave cercado.
“2014 foi um ano negro para a liberdade de imprensa na Palestina: foi o
pior e o mais sangrento”, afirmou o
Centro para a Liberdade de Imprensa
da Faixa (CLIF) de Gaza no seu relatório anual. No documento, o CLIF
acusa Israel de cometer 295 “violações
da liberdade de imprensa” diferentes
nos territórios palestinianos ocupados.
Tais infrações resultaram na morte de
17 jornalistas durante a guerra de 50
dias na Faixa de Gaza, entre julho e
agosto.Israel também deteve e apri-

sionou um número não-especificado
de jornalistas, negou liberdade de movimentos a trabalhadores da imprensa
local que queriam sair da sitiada Faixa
de Gaza, e destruíram total ou parcialmente 19 edifícios onde funcionavam
as redações de órgãos de comunicação
social nos bombardeamentos ao território durante o conflito.As autoridades
palestinianas também cometeram 82
violações da liberdade de imprensa,
incluindo deter e convocar 28 jornalistas, e agredir ou ferir outros 26. O
conflito entre Israel e os militantes
do Hamas na sobrepovoada Faixa de
Gaza, que tem 1,8 milhões de habitantes, fez cerca de 2.200 mortos entre os
palestinianos, na maioria civis, e 73 do
lado israelita, sobretudo soldados.
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anedotas
Uma professora: - Hoje é o dia mundial das boas acções, portanto, o Joãozinho, o Carlinhos e o Zézinho
- que eram os três “melhores” alunos da turma - vão
lá fora praticar uma boa acção, e voltam para contar
aos colegas o que fizeram, está bem ? Os miúdos
lá foram e passado quase uma hora voltaram. - Então Joãozinho, qual foi a boa acção que praticaste?
- Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua! - Muito
bem, e tu Carlinhos? - Eu também ajudei a velhinha
a atravessar a rua! - Ah sim? E tu Zézinho? - Pois ...
Eu também ajudei a velhinha a atravessar a rua! - O
quê? Os três!?!? Então e demoraram tanto tempo
porquê??? - Não havia meio de o raio da velha querer atravessar a rua!..
Um alentejano apanha um comboio para ir ao Porto
e senta-se ao lado de um senhor muito bem vestido.
O alentejano começa a olhar e pergunta: - Por acaso você nunca apareceu na televisão? Ao que o Sr.
responde: - Sim, eu costumo ir a muitos concursos
de cultura geral e por isso o Sr. deve-me conhecer
daí. Como a viagem vai ser longa, você por acaso
não quer fazer um jogo comigo? - Pode ser. - Respondeu o alentejano. - Então fazemos assim: como
eu tenho mais cultura que o Sr., você faz-me uma
pergunta sobre um assunto qualquer e se eu não
souber responder, dou-lhe 50 euros. A seguir faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta,
dá-me só 5. Concorda? - Vamos a isso. - Respondeu
o alentejano confiante. - Então eu faço-lhe a primeira
pergunta. Diga-me o nome da pessoa que escreveu
“Os Lusíadas”, aquele poeta só com um olho, que
dignificou Portugal? O alentejano começa a pensar
e passados alguns instantes diz: - Nã sei. Ê nã sei
leri. - A resposta era Luís de Camões. Dê-me os mil
escudos e faça-me uma pergunta qualquer. - Tomi.
Bem, qual é o animali que se o encostar a um chaparro sobe-o com quatro patas e desce-o com cinco patas? - Olhe, essa nem eu sei. - Respondeu o
homem muito admirado. - Então passe para cá os
50 euros. - Tome. Mas agora diga-me, que animal é
esse? - Tamém nã sei. Tome lá 5.
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Os Pinguins
P

de

Madagascar

inguins de Madagascar é frenético, colorido e os primeiros minutos da animação
são ótimos. O spin-off começa com adoráveis
animais em migração na Antártida, quando
Capitão, Kowalski e Rico, ainda crianças, decidem questionar o propósito de tudo aquilo.
Filmados por uma equipe de documentaris-

tas, os três decidem abandonar a segurança
da vida planejada e salvar um ovo que sai rolando ladeira abaixo – algo impensável para
uma dessas aves. Após o sucesso da primeira missão da equipe, o prêmio é a adição do
quarto membro do grupo, Recruta. Assim a
aventura começa.
O ritmo aluciante e garantia de risadas continuam na cena seguinte, quando a equipe já adulta
está à beira da loucura no circo após os eventos
de Madagascar 3: Os Procurados. Eles dão um
jeito de fugir e decidem invadir o Fort Knox, impentrável depósito das reservas de ouro dos Esta-

dos Unidos, para roubar algo sem preço: a última
máquina dos salgadinhos quejitos. Com piadas
inteligentes e divertidas para crianças e adultos,
parecia que o longa ia deslanchar e se mostrar um
dos destaques do ano, porém, quando o vilão aparece as coisas começam a desandar. A partir daí,
cada acontecimento é desculpa esfarrapada para
avançar a fraca trama até a próxima cena de ação.
As crianças não vão se importar com nada disso e
vão se divertir da mesma forma, afinal os momentos engraçados e frenéticos continuam, porém o
longa vai deixando as cenas inteligentes de lado e
começa a forçar piadas onde não era preciso. No
final das contas, Pinguins de Madagascar parece
um capítulo da série de TV estendido além do
necessário e em 3D para justificar o lançamento
cinematográfico.
Apesar disso, os bichinhos adoráveis provam
para aqueles que nunca viram a série animada
que podem sim protagonizar longas-mentragens,
afinal são tão interessantes quanto muitos outros
personagens criados pela Dreamworks. A adição
do Vento no Norte, grupo rival e extremamente
profissional de espiões comandados por um lobo,
é interessante, mas tira demais o foco dos Pinguins
e a rivalidade não se justifica. Além do mais, os
novos heróis nem sempre se encaixam na história
e, por vezes, suas armas modernas e equipamentos
especiais roubam mais atenção do que deveriam,
o que vai contra a ideia dos Pinguins espiões que
se viram como podem. Pinguins de Madagascar
decepciona mais pela queda de desempenho após
o ótimo início do que por ser, de fato, sem graça.
Em termos de animações para crianças, está na
média, nada impressionante, nada problemático,
e é capaz de divertir os pequenos do começo ao
fim. Para os adultos, as cenas iniciais, realmente,
valem o ingresso, mas é bom ir ao cinema com
a consciência de que nada nesta produção bate a
diversão dos primeiros minutos. Já o 3D é dispensável para quem não fizer questão desse recurso,
embora o visual seja de primeira qualidade.

Aos 27 e 30 anos e ainda
“a dormir com os pais”
N

uma entrevista concedida ao jornal i, Teresa Paiva aborda os problemas de sono
de muitos portugueses. E revela até que já
se deparou com pessoas que, a caminho dos
30, ainda não resolveram questões que deveriam ter resolvido na infância, como deixar de
adormecer na cama dos pais.
A revelação é feita por Teresa Paiva, a maior especialista do sono em Portugal, numa extensa entrevista concedida ao jornal i. Numa altura em que
se prepara para o lançamento da ‘sua’ iSleep, uma
revista digital dedicada à temática, Teresa Paiva
alertou para os maus hábitos dos portugueses no
que ao sono diz respeito.Sobre a revelação de que
tem encontrado “pessoas com 25, 27 e 30 anos a
dormir com os pais”, Teresa Paiva explica que é
um fenómeno que tem acompanhado o aumento
de divórcios e que “tem efeitos devastadores em
termos psicológicos”. Parte da explicação estará
na educação, neste caso na do sono. “As crianças
devem ficar autónomas no sono nos dois primeiros anos de vida”, realça.Em Portugal, alerta, não
são poucos os pais que trabalham muito, até tarde,
e por vezes deixam que se origine uma “dança das
camas”, com pais a adormecer ao lado do filho,
que voltam depois para a sua cama, sendo depois
seguidos pelos filhos, uma situação que a especia-

lista descreve como uma “trapalhada completa”
e que até seria fácil de resolver. A regra: cada um
na sua cama. E esta só excecionalmente se deve
quebrá-la, “quando muito ao fim de semana de
manhã”.E porquê tanta preocupação com o sono?
Teresa Paiva realça que passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir. E é durante o sono que
muito acontece em nós (por exemplo, “os homens
produzem a testosterona durante a noite”) Quando
os problemas chegam ao sono, chegam também
os riscos de acidentes, de problemas de saúde, de
falhas de memória, de risco de depressão, enfim,
a lista de novas preocupações cresce quando as
preocupações mandam no sono. E para a especialista há algo de muito português nisto, adianta ao i a mulher que mais tem estudado ao longo dos anos o sono dos portugueses.“Há pessoas
que não têm qualquer tipo de horário ou padrão,
o que é uma catástrofe”, alerta. Por cá, salienta,
ainda para mais há uma caraterística “muito nossa” e também muito “lesiva”, diz. “Acordamos à
mesma hora que os nossos congéneres dos países
nórdicos”. No entanto, apesar de levantarmos tão
cedo quanto muitos outros europeus, “70% dos
portugueses deitam-se depois da meia-noite”.
O sono, esse, é o mais prejudicado.

Momentos
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altos do leonismo

António Pedro Costa

E

stamos a viver grandes momentos do leonismo açoriano. Esta semana esteve de visita aos
clubes dos Açores o Governador do Distrito 115
Centro Sul, do Lions Clube de Portual, numa altura
em que o leonismo no mundo está a comemorar os
97 anos do aparecimento deste movimento a nível
mundial, que teve como primeiro presidente William P. Woods e o secretário Melvin Jones.
Trata-se da maior Organização Não Governamental Planeta, respeitada e admirada por líderes de
todas as nações, dado o trabalho que está a ser realizado, voltado para o engrandecimento de nossa
sociedade e tendo em vista valorizar o ser humano,
sobretudo os mais frágeis. Nestes quase cem anos
esta Associação Internacional, constituída por homens e mulheres de todas as raças e credos, estão
imbuídos do sentimento de servir desinteressadamente. Por outro lado, nestas ilhas terá lugar outro
grande acontecimento mais precisamente na cidade da Lagoa, com a visita do Vice-Presidente Internacional Jitsuhiro Yamada, que dentro de dias será
o próximo Presidente desta organização mundial.
Em Portugal, o leonismo apareceu no dia 4 de
dezembro de 1953, existindo 2 distritos, o Distrito Centro Norte e o Distrito Centro Sul, tendo o
primeiro clube sido o Lions Clube Lisboa Host. O
Distrito Centro Norte conta com 42 clubes e cerca de 1092 membros e o Distrito Centro Sul conta
com 62 clubes e 1523 membros. Nos Açores, encontram-se em atividade 9 Clubes, entre os quais 6

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: Rei de Ouros,
que significa Inteligente. Amor: O amor é um
sentimento belo, não faça dele uma obrigação.
A luz de Deus enche o mundo, procure recebê-la
e sentir em si os seus benefícios! Saúde: Cuidado com
as quedas. Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais
favorável. Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.
Touro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que
significa Poder. Amor: Procure dar um pouco
mais de atenção às crianças da sua família.
Para você que é pai, o exemplo é a lição mais
forte que o seu filho pode receber. Saúde: Evite gorduras
na sua alimentação porque o colesterol tem tendência a
subir. Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á
estável. Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.
Gémeos: Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: Não viva obcecado com
a ideia de perder a pessoa que tem ao seu lado,
aproveite antes todos os momentos que tem para
estar com o seu companheiro. A sua felicidade depende
de si! Saúde: Não se desleixe e cuide de si. Dinheiro: As
suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.
Caranguejo: Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade. Amor: Esqueça um
pouco o trabalho e dê mais atenção à sua família.
Procure intensamente sentimentos sólidos e
duradouros, espalhando em seu redor alegria e bemestar! Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Período
positivo e atrativo, haverá uma subida do seu rendimento
mensal. Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.
Leão: Carta Dominante: 2 de Ouros, que
significa Dificuldade. Amor: Está hipersensível.
Procure não fazer julgamentos precipitados.
Seja imparcial! Saúde: Tente fazer uma
alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Não corra riscos
desnecessários, seja prudente.
Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.
Virgem: Carta Dominante: Rainha de Espadas,
que significa Melancolia. Amor: A relação com
os seus amigos estará agora muito evidenciada.
A verdadeira beleza não é visível aos olhos,
pois está no coração! Saúde: Poderá ter problemas
de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por
atingir todos os seus objetivos.
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

em S. Miguel. Tudo começou na histórica convenção do Lions, ocorrida em Dallas, entre 8 a 10 de
outubro de 1917, onde trinta e seis delegados, representando 22 clubes de nove estados, aprovaram
a designação “Lions Clubes”, onde o estatuto, o regulamento, os objetivos e o código de ética foram
referendados. Em três anos, a associação tornou-se
internacional, com a fundação do primeiro clube no
Canadá e no decorrer dos anos, a expansão internacional continuou com a fundação de novos clubes,
especialmente na Europa, Ásia, África, América do
Sul e Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Os associados formam uma rede internacional com 1,3
milhão de homens e mulheres, distribuídos em 200
países e regiões, trabalhando desinteressadamente
para responder as necessidades enfrentadas pelas
comunidades em todo o mundo. Nestes 97 anos, o
Lions reafirma o compromisso de prosseguir com
vários programas internacionais, em parceria global com órgãos das Nações Unidas, organizações
oftalmológicas, filantrópicas e profissionais da área
de saúde. Os Lions Clubes sempre se destacaram
e são reconhecidos pelas grandes campanhas e de
companheirismo, onde a cordialidade, a amizade é
o elo de união entre os associados dos Clubes.
São 97 anos de sucesso, de trabalho, de desprendimento, de amor ao próximo, sempre tendo em
vista o Código de Ética do Leão: “... Decidir contra
mim mesmo no caso de dúvida, quanto ao direito
ou à ética de meus atos perante meu próximo. Ser
cometido na crítica e generoso no elogio; construir
e não destruir...”.

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: Rainha de Paus,
que significa Poder Material. Amor: Passeie
mais com os seus familiares. Não basta dar
aos filhos a alimentação e educação. Dê-lhes
o seu exemplo de honestidade, trabalho e dignidade!
Saúde: Estabilidade física e espiritual. Dinheiro: Não é o
momento ideal para grandes investimentos.
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de
Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor:
Um amigo irá declarar-lhe uma paixão por si.
Seja grato a Deus que lhe dá tanta felicidade
e procure espalhar a seu redor alegria e paz! Saúde:
Cuide melhor da sua alimentação. Dinheiro: Pode ter
uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.
Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os seus
sentimentos e decisões com a pessoa que ama.
Seja paciente e compreensivo com as pessoas
que vivem a seu lado! Saúde: Com disciplina e
controlo melhorará certamente. Dinheiro: Uma pessoa
amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.
Capricórnio: Carta Dominante: 10 de
Espadas, que significa Dor. Amor: A sua
sensualidade e beleza vão partir muitos
corações. Não crie fantasias, para que a sua
consciência permaneça tranquila! Saúde: Vigie a sua
alimentação. Dinheiro: Esta é uma ótima altura para
tentar reduzir os seus gastos. Números da Semana: 14,
27, 30, 34, 36, 38.
Aquário: Carta Dominante: Cavaleiro de
Ouros, que significa Pessoa Útil. Amor: Uma
nova amizade ou uma relação mais séria poderá
surgir. Enfrente a vida tal como ela se lhe
apresenta, com as suas alegrias e tristezas. Saúde: A
sua emoção será a causa de alguns transtornos físicos.
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.
Peixes: Carta Dominante: 8 de Copas,
que significa Concretização. Amor: Irá viver
momentos escaldantes com a pessoa que ama.
Comece o seu dia feliz, pense no Bem! Saúde:
Não coma demasiados doces. Dinheiro: Não gaste mais
do que as suas possibilidades.
Números da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.

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.

palavras cruzadas

1
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Horizontais: 1. Poente. Causa inquietação. 2. Parte mais larga da enxada. Planta criptogâmica aquática.
Contr. da prep. de com o art. indef. um. 3. Planta hortense da família das liliáceas. Planta herbácea da família das umbelíferas. 4. Senão. Deixar um país para
ir viver noutro. 5. Relativo ao imperador Octávio ou ao
seu tempo. 6. Rezar. De baixa temperatura. 7. Oficina
ou profissão de latoeiro. 8. Que emite. Contr. da prep. a
com o art. def. os. 9. Classe, estirpe. Paixão. 10. Fruto
da ateira. Verbal. Atmosfera. 11. Reunião festiva, noturna, dentro de casa particular, teatro ou clube. Relativo
ao rei.
Verticais: 1. Fecundo. Coisas verdadeiras. 2. Aqui.
Ação. Bosque. 3. Guarnecer de asas. Erguer. 4. Substância utilizada para condimentar os alimentos. Dança a
três tempos. 5. Manchas escuras ou azuladas, em volta
dos olhos. Alternativa (conj.). 6. Substância pegajosa,
translúcida, que corre ou exsuda de certos vegetais.
Estrondear. 7. Autores (abrev.). Dar conhecimento a. 8.
Presentemente. Designa afirmação (interj.). 9. Agregar.
Enfurecer. 10. Lente biconvexa que aumenta muito os
objetos à vista. Escudeiro. Suspiro. 11. Fruto silvestre.
Todo o corpo celeste que gira no espaço.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Cavado, Dali. 2. Ateneu, Unir. 3. Buril, Loiro.
4. Ar, Lixa, Mas. 5. Lar, Côdea. 6. Rabi, Ruir. 7. Cioso, Ser.
8. Ali, Siar, Mu. 9. Bispo, Gomar. 10. Rato, Dedada. 11. Orar,
Amoral. Verticais: 1. Cabal, Fabro. 2. Aturar, Liar. 3. Ver,
Racista. 4. Anil, Bi, Por. 5. Delicioso. 6. Ou, Xô, Si, Da. 7. Ladroagem. 8. Duo, Eu, Rodo. 9. Animais, Mar. 10. Lira, Remada.
11. Iroso, Rural.

Mais

uma

Vez,
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o

Hélio Bernardo Lopes

N

a sequência do meu texto anterior, JOGAR COM AS APARÊNCIAS, surgiu
um conjunto razoável de dados que nos permitem perceber, por via da sua fortíssima
correlação temporal, a existência de uma mão
oculta e central por detrás dos mesmos. Vejamos, então, esses dados.
Em primeiro lugar, a informação, surgida por via
da CIA e da MOSSAD, de que o próximo atentado do Estado Islâmico poderá ser, com elevada
probabilidade, o perpetrado contra o Papa Francisco e o Vaticano. Bom, é um tema sobre que já
escrevi, precisamente no texto que refiro ao início.
Em segundo lugar, a chamada de atenção de um
bispo católico nigeriano, salientando ver a resposta muito positiva do Governo Francês para
enfrentar a questão da violência religiosa depois
dos homicídios em França, mas também que a Nigéria precisa que esse espírito se espalhe. Não só
quando acontece na Europa, mas também quando
tem lugar no seu país, no Níger, nos Camarões e
em muitos outros países pobres. Só desde 2009,
o número de homicídios como os de agora, em
França, ultrapassa os treze mil...
Em terceiro lugar, o suposto suicídio do comissário francês dois dias depois dos acontecimentos
de há dias, em França. Dizem agora as autoridades policiais franceses que tal ato se ficou a dever a stress, mas a verdade é não pode deixar de
estranhar-se que um oficial de polícia, já com experiência e traquejo nestes domínios, possa estar

Despertar

Mágicos

ao serviço, e num momento tão fulcral, com uma
crise de stress. E sem que ninguém à sua volta se
tenha dado conta de tal situação! Haverá de compreender-se que é uma situação estranha...
De resto, uma caso idêntico havia já tido lugar há
perto de um ano e pouco, mas com um outro oficial da polícia francesa, também trabalhando no
mesmo domínio. Pelos vistos, os oficiais de polícia franceses deverão estar, em mui boa medida,
numa tal situação. É estranho...
Em quarto lugar, a recente determinação de colocar o anterior presidente da Ucrânia na lista de
procurados pela INTERPOL. E porquê? Bom,
porque teria construído uma fantástica fortuna, tal
como um filho seu, à custa de dinheiros públicos.
Não sabendo se tal dinheiro está dentro ou fora do
poder de Kiev, fica-me a dúvida sobre se um tal
caso é da alçada do Tribunal Penal Internacional.
A uma primeira vista, não deverá ser.
Em quinto lugar, o surgimento, nesta altura, de
um documentário alemão sobre o avião malaio
derrubado sobre a Ucrânia. Como teria de dar-se,
são imputadas responsabilidades a militares russos, que terão usado os tais mísseis BUK – Kiev
também os tem – a partir de blindados de artilharia
destinados a defender a frota naval russa. Bom, os
russos têm também dados, por onde relatam ter-se
tratado de um ataque com um avião de Kiev, indicando o nome do piloto e de um desertor de Kiev
que tal divulgou. Em contrapartida, o Governo da
Holanda está neste momento a tentar inteirar-se
sobre se o seu serviço de informações conhecia o
grau de periculosidade em sobrevoar a região que
se mostrou fatídica. Se a decisão final for positiva,
o que se poderá pensar do serviço em causa e dos
fins que realmente servia?...

Anuncio pago pelo Sr. João Vital

Comunicado

dos

e convocação

Data: 25 de Janeiro de 2015 às 16h00
Lugar: Filarmónica de Montreal, 260 Rachel, Este, Montreal

Caros irmãos,
Romeiros do Quebeque: O Mestre dos Romeiros do Quebeque Sr.
António Amaral anunciou na internet, dia 6 de março 2014, como
também no jornal A Voz de Portugal nas edições de 12 e 26 de março
de 2014 pedindo um coordenador Mestre, responsável pelo grupo
Romeiros do Quebeque de 2015.
Fui o único Mestre que se apresentou, respondi ao A Voz de Portugal
e telefonei ao Sr. Amaral no dia 27 de Março pelas 19h00, dizendo
que seria o Mestre responsável.
Ele confirmou pelo telefone que estava tudo bem. Ficou assim
confirmado que eu seria o próximo Mestre, mas que eu me
apresentasse na reunião do domingo 6 de Abril no Centro Comunitário
Nossa Senhora de Fátima de Laval. Aí ele me fez a maior desfeita da
minha vida. O Sr. Amaral disse que não me dava o cargo de Mestre
porque eu era velho. Caros irmãos quem é velho, não vai a São Miguel
de Romeiro, porque a Romaria é de 8 dias. Vejam os anos que eu
fui Romeiro a São Miguel: 1977-1979-2003-2005-2007-2010-2011, e
pronto para saír com o Rancho de Romeiros do Faial da Terra em
2013.
A razão de nomear o Sr. Amaral Mestre em 2009, foi muito simples:
o Rosário da Lagoa não tinha Mestre, e, como eu já tinha sido Mestre
na minha paróquia, era para mim uma grande oportunidade. Mas por
ordem do Sr. Bispo dos Açores e dos coordenadores, não fui aceite
porque os regulamentos dos Romeiros não permite a antigos Romeiros
que embarcaram, de poder voltar a ser Mestres em São Miguel. Eu
posso dizer que fui enganado e traído. Se não fosse a São Miguel
em 2010, ainda estava como Mestre em Montreal. Mas o Sr. Amaral
não foi honesto comigo. Se não queria deixar o lugar, não deveria ter
publicado. Agradeço a vossa presença nesta assembleia do dia 25 de
janeiro 2015, pelas 16h00 e votem com o coração, porque a Romaria
não quer irmãos com maus pensamentos.
João Vital,T.:450-430-7509 C.:514-971-1688
O jornal A Voz de Portugal, não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

Em sexto lugar, as palavras mui recentes do Papa
Francisco, salientando ser preciso pôr em prática legislações adequadas, capazes de proteger
os direitos dos cidadãos e de garantir, ao mesmo tempo, o acolhimento dos imigrantes. E logo
questionou: quantas pessoas morrem em viagens
desumanas, submetidas a humilhações de autênticos carrascos, ávidos de dinheiro! E continuou,
pedindo à Comunidade Internacional que una esforços contra a violência e pela defesa da Paz, manifestando a esperança de que os líderes israelitas
e palestinianos possam retomar as negociações,
para alcançar a Paz e a solução de dois Estados,
com fronteiras claramente estabelecidas e reconhecidas internacionalmente. Bom, que azia para
os líderes israelitas!...
Em sétimo lugar, a rejeição do Papa Francisco
quanto à bestialidade de norte-americanos católicos, a cuja luz terá uma formação marxista!! Mas
como se pode designar de marxista quem condena
a abjeção em que se constituem os inimagináveis
salários e bónus recebidos por banqueiros e líderes empresariais, para mais num mundo marcado
pela pobreza e pelo desemprego?!
E, em oitavo lugar, o que já se prefigura como
sendo as medidas a tomar depois dos presentes
acontecimentos de França: mui amplas restrições
a todo o tipo de liberdades, em França e por toda
a Europa. É o tempo, pois, de ler – ou reler – O
DESPERTAR DOS MÁGICOS, que tão atempadamente Jacques Bergier e Louis Pauels nos deixaram. Mas também o 1984, de George Orwell, ou
A TENTAÇÃO TOTALITÁRIA e COMO TERMINAM AS DEMOCRACIAS, de Jean-François
Revel. E, primeiro que todos, a BÍBLIA. É um
tempo que se nos impõe como de reflexão.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Está

a atirar umas pingas

jada investiu contra os abrigos e deixou-se ficar.
Apeteceu-me antecipar a árvore de Natal. Acendi,
em todo o caso, vários candeeiros, distribuindo
pontos de luz pela casa. Sentei-me a trabalhar, o
Joel Neto
Roberts soando ainda ao fundo, baixinho. O RoTerra Chã, 1 de Dezembro de 2014
berts é o meu rádio wi-fi, que comprei para ouvir
Gostava de mostrar-lhe a araucária, já quase da
a TSF porque não há TSF nos Açores. Devo-lhe
altura da casa, e de obter a sua aprovação para os
tanto. “Começa a parecer-se bastante com o Nalocais que escolhi para a tipoana e o jacarandá, que
tal”, cantava Bing Crosby. Paradoxalmente, estatão incerto me deixam ainda. Gostava de pedir-lhe
va um bonito dia lá fora. Cheguei a ter pena. Está
desculpa por ter plantado um plátano. Suja tan- Terra Chã, 3 de Dezembro de 2014
bem, não era Bing Crosby: era Michael Bublé.
to, um plátano – não teria gostado. Ou teria? Na Pelos 40, a Catarina ofereceu-me umas Green Mas que importa? É preciso ser-se muito infeliz
verdade, a sua memória vai-se diluindo. Há cada Boots. Isto no último Inverno. Comprou-as ao para não se gostar no Natal.
vez mais coisas que a minha mãe e a minha irmã produtor, por 80 euros, e foi um bom negócio:
e o meu pai me dizem sobre ele de que eu não me ainda há dias as vi à venda, n’A Vida Portuguesa, Terra Chã, 4 de Dezembro de 2014
lembro. Talvez seja verdade o contrário também. por 170. Na verdade, dão-me cabo de um polegar. Felizmente, nunca cheguei a não gostar do Natal
E, no entanto, tenho estes papéis dos serviços de Não consigo usá-las mais de duas horas. Mas te- – nem nos dias piores. Eu tive dias piores? Nem
electricidade, como aliás os dos serviços da água, nho pena, porque são lindas – grosseiras, cheias de sempre me lembro. Tornei a percorrer a capa dos
desactualizados como um epitáfio. José Guilher- estilo, sólidas como uma caixa forte, ou talvez um jornais. Almeida Santos visitara Sócrates na prime da Silveira Couto. Dediquei-lhe um livro. Fi- pequeno castelo –, e desde o primeiro dia sou per- são. Sara Sampaio ia desfilar com asas de anjo.
-lo personagem de outro. Lutar contra a erosão da seguido pela ideia de que merecia umas botas tão Netanyahu anunciava a demissão de dois minismemória: eis aquilo a que, no fim, se resume um espectaculares como elas sem ter de me submeter tros. Houve um momento em que me perguntei
regresso. E, no entanto, esquecemos na mesma. a amputação. Encontrei-as há umas semanas, aqui que nomes eram aqueles. Quem eram aquelas
Devagar, como nas maiores tragédias.
na ilha, numa loja para lavradores. Os atacadores pessoas. Desci à garagem e trouxe novo cesto de
não têm tanta pinta e não há aquele forro interior lenha. Pareceu-me na altura de começar a acender
Terra Chã, 2 de Dezembro de 2014
às cores. Mas o corte é semelhante, está lá a cos- a salamandra durante o dia também.
Quando vivia em Lisboa, achava que tudo se re- tura a toda a volta, numa linha com ar de que po- Desliguei o Google Chrome e trabalhei febrilsumia a uma aparafusadora eléctrica. Falavam-me dia pescar um atum, e a sola é igualmente feita mente durante longas horas. Bing Crosby cantou
de um homem a sério e logo perguntava, como de pneu reciclado. Não se chamam Green e cus- várias vezes. A certa altura choveu lá fora. Já não
num diagnóstico diferencial: tem uma aparafusa- taram-me 26 euros. Com uns atacadores e umas me fazia diferença. Qualquer dia começam os
dora eléctrica?
palmilhas, 28. Ainda não as tirei. Já comecei a re- presentes e as mensagens. Darão cabo disto. Até
Era uma blague, mas nem por isso isenta de sig- cuperar a circulação no dedão. Fiquei a pensar se lá, é Natal.
nificado. Porque também eu ia à Bénard. E à Ver- não devia ter dado o nome Green-Qualquer-Coisa
sailles. E ia namorar os cachecóis à El Ganso e a esta coluna também. Green Column. Infeliz- Terra Chã, 5 de Dezembro de 2014
à Hermès. E ia folhear os livros à Bertrand e à mente, não é esse o meu tipo de ecologismo. Todo Ontem vi uma velha foto do Baeta. Vestia queiFNAC e à Bucholz – às vezes até os livros de arte. o dia desfilam pela minha janela animais. Melros rosianamente e tinha a sua barba à Antero de
Mas, no fim do dia, voltava para casa, erguia a e labandeiras, coelhos e pombos torcazes, vacas Quental. Estava sentado à mesa do salão nobre
minha aparafusadora eléctrica e desatava a apa- mugindo a propósito de nada, uma cabra roedora, da câmara, com o Cunha de Oliveira ao lado, de
rafusar. Sobretudo quando andava em mudanças. gatos e cães evadidos dos quintais. Sobem e des- pé, lendo. Dizem-me que agora vive na rua, em
Talvez por isso me tenha mudado tantas vezes. cem muros, arrastam-se cerrado fora, ficam ali às Lisboa. Conta a sua história e pede uma moeda.
Sentia-me um homem. Entretanto, instalei-me no voltas, lutando com as moscas. Depois há as árvo- Gosta de ser encontrado pelos terceirenses que
lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra Chã, res. As flores. O vento. O meu tipo de ecologismo se passeiam pelas Portas de Santo Antão, perdie perdi a conta às tarefas que aprendi a desempe- é sentir que estou rodeado dessa vida. Basta-me dos. Conta-lhes a sua história e pede uma moeda.
nhar. Entraram no meu léxico palavras novas. A isso: assistir ao espectáculo dela, como assistem Era mais velho, licenciado, indubitavelmente briUnicol-Factores de Produção e a Terceira Farma os meus vizinhos. As botas podem chamar-se o lhante. Escrevia. Não sei o que o levou às ruas de
e a Loja de Basílio Simões, Lda. tornaram-se os que quiserem. Prefiro-as baratas: o meu ecologis- Lisboa, se o niilismo, se o azar. Podia escrever-se
meus lugares de romaria.
sobre ele O Segredo de Joe Gould. Contudo, se
mo é liberdade.
Hoje, compro sementes. Podo coisas. Encabo
me ocorresse mesmo aventurar-me num romance
ferramentas. Sulfato. Posso estar uma hora num Terra Chã, 4 de Dezembro de 2014
sobre um rapaz da minha juventude, seria sobre
armazém a comparar alviões, como uma criança Na terça-feira desejaram-me feliz Natal pela pri- o Jaca. Tinha uma cabeça grande, o Jaca, e o seu
a tirar fotografias com os bonecos da Euro Dis- meira vez este ano. Fiquei tão contente que voltei semblante não parecia totalmente saudável. Podia
ney. Ou então vou à D. Maria de Fátima, às Bicas da venda e liguei o Roberts numa rádio america- ficar horas sentado no pátio, a ver os rapazes jogar
de Cabo Verde, comprar pão-de-milho. E, então, na, só com clássicos natalícios. Pus-me a aparar a à bola. Chamar-lhe-iam maricas se ele não fosse
ficamos ali os dois, a conversar sobre os outros barba e a olhar pela janela. Lá dentro, a Catarina tão evidentemente o Jaca. Lia livros e não tinha
pães da ilha. O pão-de-casa de São Mateus. O da zangava-se brandamente com o Melville. Soou vergonha disso.
Padaria Lajense, de Adelino Amaral. Se ainda me um apito algures – um padeiro, talvez. Uma rapedem uma graçola, tenho-a preparada: a um homem a sério já não basta ter uma aparafusadora
eléctrica, é preciso ter pelo menos uma lixadeira.
Se posso dispensar as tolices, então dois anos e
meio no campo mostraram-me tudo. Um homem
a sério é o que tem mão nos cominhos, dobra a
roupa ao descarregá-la da máquina para o cesto
e já não precisa de lista quando vai ao supermercado.

Programa da semana

Quinta-feira 22 de janeiro
- Charlie Hebdo foi lido por um leitor de Montreal
Sábado 24 de janeiro
- Helena Loureiro divulga o
“Festival Montréal en Lumière”

A Voz de Portugal | 21 DE JANEIro de 2015 | P. 14

Câmbio do dólar canadiano
20 de JANEIro de 2015

1 Euro = CAD 1.396260
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, T.:1.613.729.0883
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020 Rua de University, S: 2425, T.: 514.499.0359
Horário de Atendimento

2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

voyage COnFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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. 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
Circ. 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-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1	T.:514.273.4389

importadores

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

MERCEARIAS

canalizador

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

www.acaixa.ca

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

igrejas
Igr. Baptista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA.

restaurantes

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.solmar-montreal.com

www.leparadisdupoulet.com

TRAGA O SEU VINHO

LE Grill
Tasquaria

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797
traduções

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
Tel.: 514.943.7907
transportes

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

TRANSPORTES
BENTO COSTA

RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

Tel.: 514.946.1988

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

Chouriçor Inc.

A mercearia das famílias portuguesas

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

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252
dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Portugal de Montreal	T.:514.834.0920
Praias de Portugal	T.:514.844.1406
Verde Minho	T.:514.865.7603

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

CENTROs
Centro de Ajuda à Família	T.:514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário	T.:514.842.8045

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

restaurantes

monumentos

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

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

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.

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

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 uma pessoa
para fazer limpeza de uma
casa. De segunda à sexta e
deve falar inglês e ter referências. 514-944-5595

EMPREGOS
Companhia precisa-se
de homens ou mulheres com experiência
na industria da limpeza
para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um
carro.
450-975-0584
ou enviar
CV por
Fax 450-975-1977
ou por email
sangrag@saronet.com

Companhia alimentário Precisa-se de pessoas
para embalagem, produçao, limpeza, carrinho
elevador “Shipping” e trabalho geral, para o dia,
das 7h00 às 15h30 e para a noite das 15h30 até
meia-noite.

Se apresentar no escritório
750 rue Gougeon,
Saint-Laurent (Qc), Canada, H4T4L5
T (514) 332-6455 | www.worlee.net
Precisa-se de um trabalhador em
manutenção geral de edifícios. Tais como
reparos de pequenas obras como executar
canalização simples e eletricidade,
manutenção de sistemas de ventilação e ar
condicionado (substituição dos filtros de ar,
correias e limpeza). Muito bom salário para
candidato com experiência. Deve ter uma
boa saúde, habilidades multidisciplinares
em manutenção geral de edifícios.
REQUISITOS: Licença e ter um carro

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

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

Algarve
apartamento à venda
oportunidade única
A 4 minutos da praia de Monte
Gordo, com 95 M2, 2 quartos, sala,
cozinha, hall, casa de banho e sótão espaçoso (possibilidade de outro quarto).
Impecável. 79 000 Euros
Inf.: 514 815-1603

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista
procura homens com
5 anos de experiência para trabalhar em
“Pavé-uni” assim como
artesão em pedra natural. Bom salário.
514-554-0213 ou
450-641-7389

Precisa-se de costureira
com experiência em amostras e separações.
Por favor ligue para Stella
514-277-4761
ou m@masterkid.com
Precisa-se de jovem para
aprender a fazer reparações em blocos de apartamentos em Montreal.
Sr. Elidio Cordeiro
514-276-3523

Precisa-se senhora simpática para
tomar conta de senhora idosa.
Falar português e disponível para
habitar com a mesma de maneira
permanente. Tarefas: fazer comida,
limpeza da casa e compras.
Referências necessarias na área
do Plateau.
514-281-9619
aluga-se
5½ apartamento situado em Rosemont perto da
Promenade Masson. Recém-pintado em Branco e
Bege (primeiro andar de um triplex); casa de banho renovada; acesso ao quintal; grande varanda
(traseira); pronto para ocupação; não fumador;
bairro tranquilo e seguro; aquecimento não incluído.

PAULO: 514-512-2476

Aluga-se apartamento 41/2 com quintal na rua
Coloniale. Telefonar ao 514-694-0687.

serviço

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

†

Manuel Emidio Poejo
1934-2015

Faleceu em Montreal no dia 14
de janeiro de 2015, o Sr. Manuel Emidio Poejo, natural de
Oeiras, Portugal, com a idade
de 80 anos. Deixa na dor seus
filhos Cristina, Diana (Esa) e Richard. Netos Vanessa, Sabrina,
Christopher, Jonathan, Kyle, Kia
e Sebastian. Bisnetos Christian,
Regan, Jordan e Mia, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços funebres
estão a cargo de:
Grupo Yves Légaré
7200, Boul. Newman, Montreal
514-595-1500
Victor Marques
O seu corpo encontra-se exposto, hoje, dia 21 de janeiro de 2015, das 16h às 21h. O funeral terá lugar a uma
data ulterior.
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.

Filomena Nunes
†Faleceu em Ste-Thérèse
no dia

19 de janeiro de 2015, a Sra. Filomena Nunes esposa do já falecido Manuel Rocha, naturais da
Agualva, Terceira, Açores.
Deixa na dor suas filhas Suzanne (George Karagiannis), Nancy
(Alex Bourque). Netos/as Emma,
Adam, Talia e Alice. Sua mãe
Maria Pacheco. Seu conjugue
António Luis Castelo. Irmãos/ãs,
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
O velório terá lugar sexta-feira 23 de janeiro de 2015
das 18h às 22h e sábado das 8h às 9h30, seguindo-se
o serviço funebre às 10h na Igreja Santa Cruz. Vai a
sepultar no Cemitério Repos St-François D’Assise. Em
vez de flores, um donativo para o Institut du Cancer de
Montreal, Institut du cancer de Montréal, 900 rue St-Denis, 10e étage, Mtl,Qc, H2X 0A9) será muito apreciado.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
que se realiza no domingo 25 de janeiro de 2015 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.

†Faleceu

Noemia Cabral

em Montreal, no dia
13 de janeiro 2015, a senhora
Noemia Cabral, com 86 anos de
idade. Natural da Matriz, cidade
da Ribeira Grande, São Miguel,
Açores. Esposa do já falecido Sr.
Germano da Ponte. Deixa na dor
seus filhos/as Diodato (Edite),
Germano (Lurdes), Angelo (Ana),
Manuel (Graça), Didia (João Moniz) e Alfredo, netos/as, bisnetos/
as, sua irmã Arminda Cabral, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul St-Martin Este, Laval
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
Missa do corpo presente foi sexta-feira 16 de janeiro
de 2015 às 10h00 na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Foi sepultada em cripta no Mausoléu St-Martin em Laval.
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.

Salão Do Automóvel 2015
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Automóveis
Hélder Dias

M

ais um ano que passou, um
ano irredutível de tantas
coisas boas e más! das boas apetece-me falar, das más, o diabo
que as carregue! E, claro para os
amadores deste mundo maravilhoso que é o Mundo do Automóvel lá fomos, quinta-feira ao Salão
Internacional do Automóvel, este
a ser realizado em Montreal, mais
precisamente no Palácio dos Congressos, do 16 ao 25 de janeiro.

para todos os

durante todo este percurso. Mas,
não tenha pressa, tome o seu tempo para analisar á sua maneira, os
modelos da nova geração...os ELÉTRICOS... uma vasta gama começa

a aparecer e “Hydro-Québec”, já
está presente em vários pontos da
província para o seu abastecimento.
Atrações não faltam!... divididos
pelos múltiplos andares do edifício,
os mais credenciados concessionários, aí estão para lhe fornecer toda
a informação que necessita para
comprar o automóvel dos seus sonhos.
Na Zone Performance, situada no
quinto andar, e, a qual está de volta
mais uma vez este ano, poderá admirar e fotografar os 40 modelos
únicos aí expostos. No que diz respeito a poder ensaiar este ou aquele automóvel nas ruas do centro da
E aqui, caro leitor, vou tentar cidade, também o poderá fazer, pois
descrever um pouco a parte boa... certos modelos estão a vossa dispoCARROS, CARROS e mais CAR- sição.
ROS...
A KIA, também pensou nas faTrês primeiras apresentações nor- mílias, e, uma creche com serviço
te-americanas, e, mais de 500 mo- completamente gratuito é vos ofedelos expostos, vão certamente fa- recido para as crianças de 3 aos 10
zer-lhe rodar a cabeça, e, os bolsos anos e isto durante às horas de aber-

Gostos

tura do salão.
No pavilhão da Honda poderá admirar o monolugar da Formula 1 dos
anos 1964. O Honda RA 271 que foi
pilotado por Rommie Bucknum, e,

o monolugar deu a primeira vitória
a HONDA na Formula 1... cá para
nós 220 CV 12000 RPM, e, uma velocidade de mais de 300Km/h já era
obra de arte nessa época.
Como amador das sensações fortes
depois de ter visto e analisado um
pouco de tudo fiquei verdadeiramente babado quando soube que a
ALFA ROMEO estava de volta, este
ano. “La Bella Macchina, la senhora
de la strada”, como diz muito bem o
meu amigo Jimmy, é numa boa verdade uma das atrações do salão. O

e

Bolsas!

Alfa Romeo 4C vem ao encontro de
outros já famosos nestas andanças
caso do Audi TT, BMW z4, Jaguar
F-Type, Lotus Evora, Mercedes
Benz SLK e o Porche Cayman, mas
não vou comentar todos deixe-me
descrever-lhe este Alfa Romeo 4C,
e, este desportivo Italiano, com os
seus quatro cilindros de 1,7 litros
desenvolve 237CV! Talvez pensaram vocês que não é muito más,

se lhes dizer que pesa apenas 1000
kg. Este conjunto do peso e força
permite-nos atingir uma velocidade
entre 0 e 100 km hora em apenas
4,3 segundos... evidentemente que
é em pista que este 4C nos poderá
mostrar a sua excelência...
E, que dizer da elegância do novo
TOYOTA FT-1 CONCEPT... Oh,
como são lindas as suas linhas, e,
a sua forma aerodinâmica! Poderei
mesmo dizer que os desenhadores
da Toyota foram bastante áquem
do que esperávamos deles! E, só
cá para nós, há por aí quem diga,
que este super desportivo vem para
substituir o Toyota Supra. Mas, há
mais muitos mais...
Nos carros compactos ,a Nissan
,A Ford, Fiat, Chevrolet, Honda,
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Acura, Bmw, Buick, Cadillac, Dodge, GMC, Hunday, Infiniti Mazda,
Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini,
Mitsubishi, Scion, Smart, Subaru,
Volkswagen, Volvo, Land Rover,
Jeep, etc., estou certo que entre estes excecionais modelos encontrará
ao seu gosto. A Ford revolucionou
o mercado com alguns dos seus tra-

mas elegantes admire os Q3, Q5, e,
Q7 não deixando de deitar um olhar
pelo desportivo R8.
Os Camiões, os utilitários a sete
passageiros, preservam praticamente todos as mesmas linhas e as mesmas dimensões mas tecnologicamente muito mais evoluídos, quer a
nível da elegância, quer no aspeto

dicionais modelos caso do Mustang
o qual conservando as mesmas linhas oferece-nos um consumo de
11,1 litros na cidade e 6,9 nas auto-estradas, mas, o Ford-Max com
motorização hibrida, com tração
nas rodas da frente é oferecido em
três variantes: C-Max hybrid SE, C-Max Hybrid SEL e C-Max Energy
e o seu consumo é verdadeiramente
reduzido apenas 4 litros na cidade e
4,1 nas auto-estradas.

competitivo entre as varias marcas.
Por exemplo, a KIA aparecemos
com a SEDONA,... e, uma Sedona
com suspensão independente nas
quatro rodas, umas linhas exteriores muito elegante, e, desportiva ao
qual se ajusta um conforto notável
e um interior lindíssimo num preço,
89 400$.
A Ferrari, Maseratti, Aston-Martin,
Lamborghini, Telsa, Rolls-Royce,
Mclaren, Lotus, Jaguar, são outos

A AUDI mostra-nos toda a sua
alta gama com os tradicionais, direi
mesmo, A3, A4, A5, A6, A&, A8
nos compactos, nos mais robustos

carros, de uma outra gama, mas a
que preço! digo -lhe só que o Pagani Huayra o seu preço de base é de 1
400 000 $... e o que tem de especial

esta super maquina? Pois bem, ela é
fabricada em Itália sob a direção de
Horacio Pagani um argentino que
se decidiu mudar para a pátria da
Ferrari. A silhueta desta “bagnole”
é simplesmente única, mas, a sua
construção é composta de múltiplos

Mirage da Mitsubishi. O MICRA
tem um motor de 4 cilindros de 1.6
litros e tem uma potencia superior
a 100 cv. Está equipado de uma
transmissão automática a quatro velocidades, mas, também se fabrica
manual com cinco velocidades, um

elementos em fibra de Carbono e
esta dotada de um motor V12 6.0
litros, vindo da Mercedes -Benze,
produz nada mais nada menos que
730 CV. tem uma transmissão automática de 7 velocidades e atinge a
velocidade de 360 Km/h.
Virando-me para o outo lado é
evidente que fale da Nissan Micra
pelo seu baixo custo ...partindo de
base em 9 998$ ele é um concorrente direto do Toyota Yaris, e do novo

pequeno “brinquedo” a um preço
fantástico.
Não deixe de visitar também, o
pavilhão da Volkswagen e o novo
JETA com preço de base a partir
dos 14 990 $... um “bijoux” para o
seu preço!...
Mas, vá ao Salão e divirtam-se a
ver este mundo maravilhoso dos
automóveis... façam perguntas
aos representantes aí presentes.
Boa visita e até ao próximo ano.

O
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valor jornalístico
que o terá terá

H

oje, poucas pessoas fazem, mas muita gente terá feito.
Quase ninguém disse, mas inúmeros terão dito.
Tenho observado com muito entusiasmo a recente invenção
jornalística do terá. Parece que uma notícia deve responder a
seis perguntas, a saber: quem?, o quê?, onde?, como?, porquê? e quando? Foi isso, aliás, que me afastou do jornalismo.
São demasiadas perguntas. Um jornalista encontra-se quase
sempre na posição de um bêbado que acaba de chegar a casa.
É curioso que tanto o bêbado como o jornalista tenham de
responder mais ou menos às mesmas perguntas. Obter as respostas é difícil para ambos. O bêbado está pressionado pelo
álcool e o jornalista está pressionado pela realidade, que também inebria e confunde. Estando, em geral, mais sóbrio que o
bêbado, o jornalista inventou o terá. É uma forma habilidosa

de não responder à pergunta “quando?” Funciona assim: “Fulano terá feito uma falcatrua.” Quando? No passado. Mas o
verbo ter está no futuro. O que significa que talvez venha a
confirmar-se no futuro que sucederam certas coisas no passado. Hoje, poucas pessoas fazem, mas muita gente terá feito. Quase ninguém disse, mas inúmeros terão dito. É muito
interessante reparar no papel que o terá tem desempenhado
nas notícias sobre o acontecimento mais importante da actualidade. A pesquisa “Sócrates terá”, no Google, devolve 19 mil
e 300 resultados. Alguns exemplos: “Sócrates terá usado conta do motorista para depósitos e pagar despesas”, “Sócrates
terá dito que iria mobilizar a opinião pública contra a Justiça”,
“José Sócrates terá recebido um milhão de euros em dinheiro
vivo”, “Antigo motorista de José Sócrates terá admitido que
depositou dinheiro do ex-primeiro-ministro na sua conta”,
“Sócrates terá repartido a fortuna de 25 milhões de euros por
seis bancos”. O terá permite fazer perguntas sem colocar um
ponto de interrogação no fim. “Sócrates terá repartido a fortuna de 25 milhões por seis bancos?” passa a “Sócrates terá
repartido a fortuna de 25 milhões por seis bancos”. O terá garante, até judicialmente, que a frase anterior ainda não é uma
afirmação, mas também deixa claro que já não é uma pergunta. É uma afirgunta. A afirgunta é um novo género jornalístico
que não constitui exactamente uma notícia. É uma hipótese
de notícia. Uma suposição. E quando a afirgunta gera novas
afirguntas, transforma-se em afirmação. Aqueles 25 milhões
já foram uma afirgunta. “Sócrates terá 25 milhões”. Como os
hipotéticos 25 milhões foram hipoteticamente repartidos por
seis bancos, deixaram de ser hipotéticos. A afirgunta só admite
uma hipótese de cada vez. Caso contrário, isto deixa de ser
jornalismo, e passa a ser uma fantochada sem qualquer vestígio de rigor. Consideremos a seguinte frase: “Sócrates terá
60 anos em 2017.” É das poucas notícias que podemos dar
acerca de José Sócrates recorrendo ao uso convencional do
futuro do verbo ter. É uma informação factual, verificável e
exacta. É também extremamente enfadonha. Não faz sonhar.
No entanto, a nova utilização do terá, em teoria, permite avançar com qualquer hipótese, desde que permitida pelas leis da
física. Creio que não é admissível escrever, por exemplo, “Sócrates terá levantado voo depois de agitar os braços com muita
força”. Mas “Sócrates terá comprado o Taj Mahal a pronto” é
jornalismo. Ora, neste tipo de notícia hipotética, eu sou fortíssimo. Ter-me-ei (cá está) reformado demasiado cedo. Eu sou
a agência Reuters do terá. Contactem-me.

Quatro nomes para abrir 2015
A
Liga voltou e o mercado está aberto, mas
sobre ele farei o balanço
em tempo de fecho.
Entre muitas coisas que
aconteceram neste início de
ano, destaco o fim de semana de quatro jogadores. Lá
fora, Steven Gerrard e Fernando Torres. Com ligação
mais próxima ao futebol
português, Enzo, que foi
vendido, e André André a
quem, provavelmente, nesta abertura ou no final da
época, poderá acontecer o
mesmo.
Começo pelo mítico capitão do Liverpool que anunciou o fim da sua ligação
com o seu clube de sempre.
«Só» estava lá desde os 8
anos. Prepara-se para abandoná-lo aos 35 anos. Pelo
meio, conseguiu vários títulos, nacionais e internacionais, mas nenhuma Premier
League. Como é possível
um jogador desta qualidade
terminar a carreira sem um
troféu de campeão inglês?
São sempre vários os clubes que lutam pelo campeonato em Inglaterra e o
Liverpool nunca conseguiu
ser forte o suficiente para o
conquistar. Que oportunida-

-se os Estados Unidos como
destino.
Deixo umas declarações de
Gerrard ao site dos reds « A
conversa chave [para a decisão] foi quando o treinador
[Brendan Rodgers] se sentou comigo e disse-me que
estava na altura de começar
a gerir os meus minutos. Foi
uma conversa muito difícil
de ter. Sou inteligente o suficiente para perceber que é a
decisão correta. E aceito-a.
Quando se tem sido titular
habitual durante tanto tempo nesta equipa... sabia que
a hora iria chegar, mas foi
uma conversa dolorosa (…)
Continuarei a dar tudo o que
tenho, seja como titular ou a
entrar a meio do jogo, mas
essa foi a conversa chave
que me levou a decidir sair
durante um tempo», admitiu
Gerrard.
Nunca é uma situação fácil para um jogador que foi
toda a vida titular e que,
chegado a esta fase da carreira, vê diminuir o seu
tempo de utilização e o fim
a chegar rapidamente. Independentemente da qualidade, da grandeza do jogador,
a verdade é que esta é uma
situação com a qual todos

de teve na época passada!
No jogo decisivo em casa,
contra o Chelsea, em que a
vitória colocava os reds no
rumo do título, um erro do
grande Steven Gerrard bem
antes do intervalo ajudou
a deitar por terra o objectivo máximo. Eu, que assisti
ao jogo em casa, partilhei
da tristeza que invadiu os
adeptos do Liverpool, mas
principalmente de um - o
seu capitão Steven Gerrard.
O título fugia quando não
havia muito mais tempo
para o conquistar. Mas a
vida continua e Gerrard vai
colocar um ponto final na
sua ligação ao clube. Será
no final da época, e seguem-

os profissionais de futebol
se vão debater mais tarde ou
mais cedo.
Gerrard sabe que a partir
de agora vai jogar menos e
quer sair em grande do seu
clube. Vai ficar na memória
de todos os adeptos como
um dos maiores da história
do Liverpool. Os Estados
Unidos esperam-no e serão
os adeptos da MLS a ter a
oportunidade de testemunhar ao vivo as qualidades
do médio inglês. Veremos
pela TV a nova etapa da sua
vida.
Olhando para o pais vizinho, assistimos ao regresso
de Fernando Torres ao Atlético de Madrid. Estreou-se

aos 17 anos, chegou a capitão, fez 244 jogos e 91 golos. Saiu ao 23 anos, vendido por muitos milhões para
o Liverpool.
Agora, após passagens
pelo Chelsea e Milan. o regresso a Madrid.
Regressou sete anos e meio
depois, aos 30, e a apresentação no passado domingo
foi fantástica. Estiveram no
Vicente Calderón cerca de
45 mil adeptos para o verem
entrar no relvado, dar uns
toques, dar uma volta ao
campo e falar para eles.
Impressionante!
A força de um clube também se vê assim. É certo
que Torres é um deles. Por
isso a afición recebeu-o dessa forma e a loucura na bancada foi total.
A terceira
nota vai para Enzo.
Saiu do Benfica por 25M€
e apresentou-se em Valencia perante oito mil adeptos.
Expectativa elevada e exigência. O clube quer atingir
outro patamar e Enzo vai
ser mais um para ajudar.
O valor que foi pago
confere-lhe um estatuto e
responsabilidade acrescida mas Enzo é um jogador
experiente e com qualidade
para perceber isso e não se
intimidar.
Chegou, treinou e integrou
o onze da equipa contra o
Real Madrid. Numa posição
que não tem sido a sua, nem
por isso deixou de demonstrar qualidade.
A forma como se integrou
e mostrou serviço foi um
bom indicador para os adeptos.
O Benfica perde um jogador importante nas ultimas
épocas, mas era impossível
não vender. Resta a Jesus
encontrar a melhor solução,
seja ela interna ou externa.
Por último, uma referencia para André André. Este
fim de semana vai ficar na
sua memória: o primeiro hat
trick da carreira está conseguido.
Já o elogiei aqui, mas volto
a fazê-lo porque o seu rendimento não baixa.
A importância dele na
equipa acentua-se cada vez
mais e 2015 não podia ter
tido melhor inicio.
Ao rendimento que vem
apresentando, juntou os golos que o ajudam a valorizar.
Será que vamos ter saída
ainda em janeiro?
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Benfica empresta
Figo diz que jogou com melhores H
élder Costa ao Deportivo
do que Ronaldo e Messi
O

O

português Luís Figo
admitiu ter jogado com
futebolistas possivelmente
melhores do que o compa-

jogar no meu tempo com
grandes jogadores, tanto na
minha equipa como contra,
possivelmente melhores do

triota Cristiano Ronaldo e o
argentino Lionel Messi, na
apresentação de uma campanha publicitária a uma clínica dentária.
“Eu tive a felicidade de

que Cristiano [Ronaldo] e
[Lionel] Messi”, afirmou o
antigo internacional português, que apontou ainda José
Mourinho e Pep Guardiola
como os melhores treinado-

Sporting

O

vence

Sporting venceu este
domingo à noite, em
Alvalade, o Rio Ave por
4-2. Nani, Fredy Montero,
João Mário e Tanaka marcaram os golos ‘leoninos’.
Del Valle e Hassan marcaram pelo Rio Ave. O Sporting venceu, em Alvalade,
o Rio Ave por 3-2. Aos 30
minutos, Nani abriu o marcador e colocou o Sporting
na frente. A vantagem ‘leonina’ não durou muito e,
nove minutos depois, Del
Valle apontou pelo Rio Ave
levando o 1-1 para intervalo. Na segunda parte, o
Sporting entrou mais forte
e Fredy Montero voltou a

Rio Ave

futebolista internacional sub-21 Hélder Costa foi cedido por empréstimo até final da época aos espanhóis
res da atualidade. Na mesma do Deportivo da Corunha, anunciou o Benfica, clube do
ocasião, Figo reconheceu a extremo, no seu sítio oficial na internet.
existência de um “monopólio” de Real Madrid e FC
Barcelona na Liga espanhola, devido “à grande diferença económica para as outras
equipas”, juntando ainda os
‘gigantes’ espanhóis ao lote
de candidatos à vitória na
Liga dos Campeões.
“Eu creio que este ano vai
ser entre Real Madrid, FC O clube da Luz informa que Hélder Costa é emprestado
Barcelona, Bayern Mu- “sem cláusula de opção de compra”. Hélder Costa, de 21
nique e Chelsea”, referiu anos, disputou todos os jogos da equipa B dos ‘encarnao português, que divide o dos’, até à 23.ª jornada, sempre na condição de titular e
protagonismo da campa- marcou sete golos na II Liga de futebol. No Deportivo da
nha publicitaria com o fu- Corunha, orientado pelo ex-treinador do FC Porto Victor
tebolista do ‘Barça’ Xavi, Fernandez, Hélder Costa vai encontrar o português Ivan
reconhecendo não se iden- Cavaleiro, o brasileiro Sidnei e o argentino Luis Fariña,
tificar com a possibilidade também emprestados pelo Benfica, além dos lusos Luiside enveredar por uma car- nho, Hélder Postiga, Diogo Salomão, e Miguel Cardoso.
reira de treinador.
A equipa galega ocupa o 17.º lugar na Liga Espanho-

por

la de futebol, posição imediatamente acima da zona de
descida.

4-2

Liga dos campeões

colocar os ‘leões’ na frente um tento de Hassan. Ao
do marcador, com um golo cair do pano, Tanaka saiu
aos 60 minutos. Sete minu- do banco e marcou o quarto

OITAVOS DE FINAL
Paris SG - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Bayern München
Schalke 04 - Real Madrid
FC Basel - FC Porto
Manchester City - Barcelona
Juventus - Borussia Dortmund
Arsenal - Monaco
Bayer Leverkusen - Atlético Madrid

1ª mão
17/02 14:45
17/02 14:45
18/02 14:45
18/02 14:45
24/02 14:45
24/02 14:45
25/02 14:45
25/02 14:45

2ª mão
11/03 14:45
11/03 14:45
10/03 14:45
10/03 14:45
18/03 14:45
18/03 14:45
17/03 14:45
17/03 14:45

1ª mão
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 18:00
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05
19/02 20:05

2ª mão
26/02 20:05
26/02 20:05
26/02 20:05
26/02 20:05
26/02 20:05
26/02 20:05
26/02 17:00
26/02 20:05
26/02 18:00
26/02 17:00
26/02 18:00
26/02 18:00
26/02 18:00
26/02 18:00
26/02 18:00
26/02 18:00

europa league

tos depois, João Mário au- golo do Sporting, fixando o
mentou a vantagem. Aos 68 resultado em 4-2.
minutos o Rio Ave volta a
fazer o Sporting tremer com

1/16 DE FINAL
Aalborg BK - Club Brugge
Torino - Athletic
VfL Wolfsburg - Sporting
Dnipro - Olympiacos
Young Boys - Everton
Trabzonspor - Napoli
PSV - Zenit
Roma - Feyenoord
Guingamp - Dynamo Kyiv
Anderlecht - Dynamo Moskva
Villarreal - Red Bull Salzburg
Sevilla - Borussia M’gladbach
Tottenham - Fiorentina
Ajax - Legia Warszawa
Celtic - Internazionale
Liverpool - Besiktas

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	 J	V	
1-Real Madrid
45 18 15
2-Barcelona
44 19 14
3-Atlético Madrid 41 19 13
4-Sevilla
39 18 12
5-Valencia
38 19 11
6-Villarreal
35 19 10
7-Málaga
31 19 9
8-Eibar
27 19 7
9-Espanyol
23 19 6
10-Rayo Vallecano 23 19 7
11-Celta de Vigo 21 19 5
12-Real Sociedad 19 19 4
13-Athletic
19 19 5
14-Córdoba
18 19 3
15-Getafe
17 19 4
16-Deportivo
17 19 4
17-Elche
17 19 4
18-Levante
16 19 3
19-Almería
16 19 4
20-Granada
14 19 2

Inglaterra
Premier League
E
0
2
2
3
5
5
4
6
5
2
6
7
4
9
5
5
5
7
4
8

D
3
3
4
3
3
4
6
6
8
10
8
8
10
7
10
10
10
9
11
9

	P	 J	V	
1-Chelsea
52 22 16
2-Manchester City 47 22 14
3-Southampton
42 22 13
4-Manchester United 40 22 11
5-Arsenal
39 22 11
6-Tottenham
37 22 11
7-West Ham
36 22 10
8-Liverpool
35 22 10
9-Swansea City
30 22 8
10-Stoke City
29 22 8
11-Newcastle
27 22 7
12-Everton
23 22 5
13-Crystal Palace 23 22 5
14-West Bromwich 22 22 5
15-Aston Villa
22 22 5
16-Sunderland
20 22 3
17-Burnley
20 22 4
18-Hull City
19 22 4
19-QPR	
19 22 5
20-Leicester City 17 22 4

França
Ligue 1
E
4
5
3
7
6
4
6
5
6
5
6
8
8
7
7
11
8
7
4
5

D
2
3
6
4
5
7
6
7
8
9
9
9
9
10
10
8
10
11
13
13

P	 J	V	
1-Lyon
45 21 14
2-Marseille
44 21 14
3-Paris SG	
41 21 11
4-Saint-Étienne 40 21 11
5-Monaco
36 21 10
6-Montpellier
32 21 9
7-Bordeaux
32 21 9
8-Nantes
31 21 8
9-Rennes
30 21 8
10-Nice
28 21 8
11-Stade de Reims 28 21 8
12-Lille
27 21 7
13-Guingamp
25 21 8
14-Lorient
23 21 7
15-Bastia
22 21 5
16-Toulouse
22 21 6
17-Metz
20 21 5
18-Évian TG	
20 21 6
19-Lens
19 21 5
20-Caen
18 21 4

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
E
3
2
8
7
6
5
5
7
6
4
4
6
1
2
7
4
5
2
4
6

D
4
5
2
3
5
7
7
6
7
9
9
8
12
12
9
11
11
13
12
11

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

P	 J	V	
46 19 14
41 19 12
33 19 9
33 19 8
31 19 9
30 19 8
28 19 7
26 19 6
26 19 6
26 19 6
25 19 5
24 19 6
22 19 5
21 19 5
20 19 4
19 19 3
18 19 4
16 19 3
9 19 1
9 19 3

E
4
5
6
9
4
6
7
8
8
8
10
6
7
6
8
10
6
7
6
1

D
1
2
4
2
6
5
5
5
5
5
4
7
7
8
7
6
9
9
12
15

P	 J	V	
1-B. München
45 17 14
2-VfL Wolfsburg 34 17 10
3-B. Leverkusen 28 17 7
4-B. M’gladbach 27 17 7
5-Schalke 04
27 17 8
6-FC Augsburg
27 17 9
7-TSG 1899
26 17 7
8-Hannover 96
24 17 7
9-E. Frankfurt
23 17 6
10-SC Paderborn 19 17 4
11-1. FC Köln
19 17 5
12-FSV Mainz
18 17 3
13-Hertha BSC
18 17 5
14-Hamburger SV	17 17 4
15-VfB Stuttgart 17 17 4
16-W. Bremen
17 17 4
17-B. Dortmund 15 17 4
18-SC Freiburg
15 17 2

E
3
4
7
6
3
0
5
3
5
7
4
9
3
5
5
5
3
9

D
0
3
3
4
6
8
5
7
6
6
8
5
9
8
8
8
10
6
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Liga Sagres
P
46
40
36
34
31
26
24
24
23
22
20
18
16
15
14
12
11
9

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

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

J
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
15
12
10
10
9
7
6
6
6
5
6
5
5
4
4
1
3
1

E
1
4
6
4
4
5
6
6
5
7
2
3
1
3
2
9
2
6

D GM
1
41
1
42
1
34
3
30
4
29
5
17
5
23
5
15
6
23
5
21
9
21
9
16
11 14
10 10
11 11
7
11
12 13
10 11

GS
7
9
14
13
12
18
20
15
24
26
24
23
31
25
30
25
35
31

18ª jornada - horas de montreal
V. Guimarães - Gil Vicente
24/01 15:15
Moreirense - Nacional
25/01 11:00
Sporting - Académica
25/01 11:00
V. Setúbal - Rio Ave		
25/01 11:00
Belenenses - Penafiel
25/01 11:00
Estoril Praia - Arouca
25/01 12:00
Marítimo -FC Porto		
25/01 13:00
Boavista - SC Braga
25/01 15:15
P. Ferreira - Benfica		
26/01 15:00

P

J

V

E

D

41
40
40
38
38
37
36
35
34
32
31
31
30
30
29
29
28
27
26
24
24
21
21
17

23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23

11
11
10
10
10
9
10
10
9
9
8
9
7
8
7
7
8
7
6
6
5
4
6
4

8
7
10
8
8
10
6
5
7
5
7
4
9
6
8
8
4
6
8
8
9
9
3
5

4
5
3
5
5
4
7
8
7
8
8
10
7
9
8
8
11
10
9
9
9
9
14
14

RESULTADOS
Sporting B 0-0 SC Braga B
Tondela 1-1 Freamunde
Atlético CP 3-2 Olhanense
Leixões 1-0 Portimonense
Trofense 2-2 Desp. Aves
Guimarães B 4-1 Benfica B
Ac. Viseu 0-0 Beira-Mar
UD Oliveirense 2-1 Chaves
Feirense 1-1 Farense
U. Madeira 0-0 Oriental
FC Porto B 3-1 Marítimo B
Sp. Covilhã 28/01 10:00 Santa Clara

GM GS
27
30
31
44
31
30
33
39
28
30
27
42
21
25
28
24
24
28
36
28
23
19
22
19

12
24
24
32
24
24
29
27
22
23
27
37
21
26
29
26
33
36
34
34
34
27
44
40

24ª jornada - horas de montreal
UD Oliveirense - FC Porto B	 24/01 6:15
Marítimo B - Desp. Aves
25/01 6:00
Trofense - Benfica B
25/01 6:15
Sporting B - Farense
25/01 9:00
Sp. Covilhã - Portimonense 25/01 10:00
U. Madeira - Beira-Mar
25/01 10:00
Ac. Viseu - Chaves		
25/01 10:00
Atlético CP - Freamunde
25/01 10:00
SC Braga B - Tondela
25/01 10:00
Feirense - V. Guimarães B	 25/01 10:00
Leixões - Olhanense
25/01 10:00
Oriental - Santa Clara
25/01 10:00

Terceira fase
Grupo A

J	V	E D	GM	GS	P

Grupo B	

J	V	E D	GM	GS	P

1-Benfica
2-Moreirense
3-Nacional
4-Arouca

2
2
2
2

1-Estoril Praia
2-Marítimo
3-Sp. Covilhã
4-Gil Vicente

2
2
2
2

2
1
0
0

0
1
1
0

0
0
1
2

5
3
1
0

0
1
2
6

6
4
1
0

Moreirense 2-0 Arouca
Benfica 1-0 Nacional
Nacional 1-1 Moreirense
Benfica 4-0 Arouca
Arouca - Nacional
21/01 11:00
Moreirense - Benfica 21/01 15:30

1
1
1
0

1
1
0
0

0
0
1
2

4
3
3
1

1
2
3
5

4
4
3
0

Sp. Covilhã 2-1 Gil Vicente
Estoril Praia 1-1 Marítimo
Estoril Praia 3-0 Gil Vicente
Marítimo 2-1 Sp. Covilhã
Gil Vicente - Marítimo 21/01 10:00
Sp. Covilhã - E. Praia 21/01 10:00

Grupo C	

J	V	E D	GM	GS	P

Grupo D

J	V	E D	GM	GS	P

1-Sporting
2-Belenenses
3-V. Setúbal
4-Boavista
5-V. Guimarães

2
2
1
2
1

1-FC Porto
2-SC Braga
3-U. Madeira
4-Rio Ave
5-Académica

2
2
2
1
1

2
0
0
0
0

0
2
1
1
0

0
0
0
1
1

3
2
2
0
0

V. Setúbal - Guimarães 21/01
Belenenses - Sporting 21/01
Sporting - V. Setúbal 28/01
Boavista - Guimarães 28/01
V. Setúbal - Boavista 04/02
Guimarães - Belenenses 04/02

0
2
2
1
2

6
2
1
1
0

12:15
14:15
11:00
11:00
11:00
11:00

2
1
1
0
0

0
0
0
0
0

0
1
1
1
1

4
2
3
0
0

Académica - Rio Ave 21/01
SC Braga - FC Porto 21/01
FC Porto - Académica 28/01
U. Madeira - Rio Ave 28/01
Rio Ave - SC Braga
04/02
Académica - U. Madeira 04/02

2014/2015
Meias-Finais
SC Braga - Rio Ave
Nacional - Sporting

1
2
4
1
1

04/03  15:00
04/03  15:00

08/04  16:00
08/04  16:00

6
3
3
0
0

11:00
15:45
11:00
11:00
11:00
11:00

Assembleia Geral do
Sporting aprova contas
A
Assembleia Geral extraordinária do Sporting, realizada ontem no
pavilhão multidesportivo de
Alvalade, com a presença de

dos associados que estavam
presentes no início da assembleia. Numa segunda
intervenção, o presidente do
Sporting discursou durante

cerca de 700 sócios, aprovou
com oito abstenções e nenhum voto contra as contas
consolidadas do exercício
2013/14. Bruno de Carvalho e o diretor financeiro e
administrador da SAD Carlos Vieira usaram da palavra
para explicar detalhes relativos ao relatório apresentado, que seria aprovado com
os votos de cerca de metade

quase duas horas sobre as
120 medidas que se propôs
executar enquanto presidente do clube, escalpelizando
as que já concretizou e as
que estão por executar, a que
se seguiram várias interpelações de associados que se
inscreveram para falar. Mais
adiante, Bruno de Carvalho
apresentou a maqueta do
novo pavilhão João Rocha,

que vai nascer junto ao Estádio de Alvalade, revelando
que a empresa Sicope será
a responsável pela implementação da obra. Ficou a
saber-se que o pavilhão será
inaugurado em dezembro
de 2016 e que vai ter quatro
bancadas e um total de três
mil lugares sentados, sendo que no novo espaço que
vai nascer ao lado do estádio
haverá também lugar para a
Loja Verde e para um museu, num total de mil metros
quadrados. Nesse novo espaço será, ainda, construído
um campo sintético, um busto a João Rocha, um mural
dos sócios, um monumento
ao Sporting, na rotunda entre
o pavilhão e o estádio, e um
passeio da Fama, onde será
evocada a memória de grandes figuras do clube.

Varela em Parma para assinar
S
ilvestre Varela está em
Itália para assinar pelo
Parma, confirmou o Maisfutebol. O empréstimo do
internacional português
ao «lanterna vermelha»
da Serie A deve ser oficializado nas próximas horas.
A mudança para o Estádio
Ennio Tardini será, ao que
tudo indica, enquadrada em
nova cedência do FC Porto.
Varela estava a representar
o West Bromwich Albion
nas mesmas condições, mas
fez apenas nove jogos (e um
golo) pela equipa principal,
muito devido a uma lesão
que condicionou o início

de época. Agora, depois das
experiências em Espanha
(Recreativo de Huelva) e
Inglaterra, o internacional
português de 29 anos prepa-

ra-se para jogar na Liga italiana. Em Parma deve reencontrar Cristían Rodríguez,
que também já se encontra
em Itália.

