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Embaixador dos EUA recusa
audição no parlamento

O pedido de audição tinha sido proposto pelo
PSD, depois de conhecida, no início do mês, a
decisão dos Estados Unidos de reduzir gradualmente os trabalhadores portugueses da base das
Lajes de 900 para 400 pessoas ao longo deste
ano, e dos civis e militares norte-americanos de
650 para 165. Sobre esta matéria, os deputados
já aprovaram também a audição do ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, do presidente do governo regional dos Açores,
Vasco Cordeiro, do presidente da câmara municipal da Praia da Vitória, Roberto Monteiro, e do
presidente da câmara municipal de Angra do Heroísmo e também presidente do Conselho de Ilha,
Álamo de Menezes. O embaixador norte-americano em Lisboa “deu nota de que não estará disponível para comparecer nesta comissão, alegando
uma interpretação da lei norte-americana”, disse
o deputado do CDS-PP Filipe Lobo d’Ávila, que
hoje presidiu à reunião da comissão parlamentar
de Negócios Estrangeiros.
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ação solidária
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Agenda comunitária
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Gala

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
28 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
29 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
30 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
31 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
1 de FEVEReiro
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
2 de FEVEReiro
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
3 de FEVEReiro
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

de São Valentim
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

da

Poesia Para Ti

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.

São Valentim

no Clube Oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza no sábado, dia 14 de fevereiro
de 2015 pelas 19h30 o São Valentim com o DJ Jeff Gouveia. Não falte a este Dia
dos Amores todos juntos o oriental sera maior.

Noite

de São Valentim
Noite de Sao Valentim, Sábado dia 14 de fevreiro de 2015. Vem namorar e dançar ao son do Conjunto ESTRELAS DA NOITE. Por favor reservar seus lugares
até o dia 11 de Fevereiro. Ligo para Carlos Almeida 514-616-5698 ou para o
Centro 514-353-1550.

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 no
dia 14 de fevereiro 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.

Nova Direcção

no

Sport Montreal

e

Benfica

Informamos que o Sport Montreal e Benfica tem nova Direcção para 2015 (Presidente: Carlos Fernandes). Estamos convictos que 2015 vai ser um ano muito
positivo para o nosso clube e pedimos a colaboração de todos. Estamos abertos
Sextas Feiras ao final do dia e servimos almoços aos Sabados e Domingos. Em
dias de jogo o almoço é típico e muito português.

Festa

de

A VOZ DE PORTUGAL

São Valentim

O Clube Portugal de Montreal organiza a festa São Valentim no dia 14 de fevereiro de 2015 às 19h. Haverá música para todos os gostos.
Para mais informações contatar: 514-844-1406

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.

Atividades no balcão Lancôme
Você está convidado para o nosso Gala de dois dias para ter uma experiêcia
única. Você vai ser mimada com um facial ou uma sessão de “make-up”, mas,
deve comprar dois produtos, um dos quais é um cuidador da pele. Você também
receberá uma linda prenda de valor 7 peças, num valor de 115$.
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Membre officiel

Dois Dias: 5 e 6 de fevereiro, 2015 das 11h às 20h
Temos profissionais que irão demonstrar técnicas para ajudá-la a ter um estilo
impecável, natural, brilhante “make-up” selecionando as cores certas para sua
pele. Este serviço é gratuito com a
compra de dois produtos, um dos
quais é um cuidador da pele. Você
também receberá uma mala de 6 produtos num valor de 84$.

trÊs Dias: 19, 20 e 21
de Fevereiro, 2015
das 11h às 20h

Ligue para Fátima para reservações
514-281-4422 # 12573 ou 12571

Lancôme equipe Bay Hudson Downtown

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale
du Canada.
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Editorial

O

principío da guerra em geral
é o homem desumanizado e desprezado

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

gação cristã de navios espanhois, venezianos e
genoveses.
A opinião pública europeia tornou-se progressivamente mais hostil ao domínio muçulmano dos
Balcãs critãos. Os Gregos iniciaram a sua luta
pela independência do jugo turco em 1821. O
poeta inglês Lorde Byron esteve entre aqueles
que lhes ofereceram os seus préstimos, mas morreria de um ataque de febre em 1823. As frotas
combinadas da Grã-Bretanha, Russia e França
derrotaram os Turcos em Navarinon em 1827 e
a Grécia alcançaria a sua liberdade em 1829. O
princípio da guerra em geral é o homem desumanizado e desprezado.

publica. ainda. publica.
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s Balcãs Divididos entre católicos e ortodoxos bem como entre ctristãos e muçulmanos nasce para consolidar o domínio do
territorio natural e os Estados foram conhecidos durante séculos pelas suas animosidades
antigas e profundas.
A região da Europa do Sudoeste compreendida
entre o Adriático, o mar Egeu e o mar Negro formaram outrora a maior fatia do Império Turco na
Europa. O nome Balcãs, deriva de uma palavra
turca que significa montanhas, enquanto o verbo
«balcanizar» veio ter o sentido de «dividir uma
área entre Estados pequenos e reciprocamente
hostis. Quer o terreno acidentado dos Balcãs,
quer as divisões implacáveis entre os seus povos,
estão refletidos na sua história. Foram frequentemente invadidos, entre outros, pelos Celtas,
Romanos, Eslavos, Húgaros, Búlgaros, Turcos,
Italianos e Alemães. Os ódios étnicos e religiosos daí decorrentes terminaram frecuentemente
em violência, por vezes algumas gerações mais
tarde. A área é um mosaico de fronteiras disputadas, antes de reinos, principados e províncias,
hoje de repúblicas. Sofreu por ser uma zona tampão entre religiões e impérios rivais, marcando
a fronteira que separava as Igrejas Católicas e
Ortodoxas e o cristianisno e o islão. Houve períodos de aparente estabilidade sob os Impérios
Romanos, Bizantinos e no tempo dos Estados
marxistas do pós-guerra, mas o envolvimento
das grandes potências na área foi genericamente
desastroso. A zona fez parte do Império Romano
e a partir daí, os territórios das modernas Eslovénia, Croácia e Herzegovina mantiveram-se no
Império Romano do Ocidente, enquanto o resto
se quedava no Império Bizantino. Em 1054, a
Igreja Ortodoxa separou-se da Igreja Católica. A
parte bizantina da região conservou-se Ortodoxa enquanto os Croatas e os Eslovenos opetaram
pelo catolicismo.
A Turquia na Europa com os Turcos Otomanos iniciaram as suas conqistas na Europa no
século XIV. Na região da antiga Jugoslávia, só
o Montenegro teve algum êxito em desbaratar a
invasão. Os Sérvios foram derrotados na Batalha do Kosovo em 1398 e o último bastião búgaro rendeu-se em 1396. Em 1453, os Turcos
apoderaram-se de Constantinopla e num espaço
de sete anos tomaram toda a Grécia. Até 1477, a
Valáquia e a Moldávia, ambas de língua romena,

Textos ilimitadas4

v

O

Manuel de
Sequeira Rodrigues

ofereceram uma resistência sob o comando de
líderes como Vlad Tepes, que inspirou a lenda do
Conde Drácula.
A Albânia foi conquistada em 1479. Os Turcos
derrotaram a Hungria na Batalha de Mohács em
1526 e expandiram o seu império para norte e o
oeste do Danúbio. Em 1527, a Croácia pediu a
proteção da Áustria e permaneceu sob controlo
austríaco até 1918. Os Turcos reforçaram o seu
domínio na Bósnia-Herzegovina e em meados
do século XVI eram senhores da maioria dos
Balcãs. As exceções eram a Croácia e a costa
adriática, onde a armada Turca foi vencida de
forma decisiva em Lepanto em 1571, pela coli-
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A Voz de Portugal | 28 DE JANEIro de 2015 | P. 4

foto da semana

D

casal da semana

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

J. J. Marques da Silva

epois de uma discussão sobre a alma, renovando as palavras de Paulo Niemeyer
Filho, um grupo de jovens dispôs-se a imaginar que a alma se instala tanto no cérebro
como no coração, ou em todo o corpo da nossa
vida. A maior consistência da autoestima particular era a cabeça de um deles. Que pensamos nós?
Lendo a Bíblia Sagrada compreenderemos que
não é tão difícil assim. Em primeiro lugar, depois do filósofo Kant, a alma humana, no termo
“ego”, é concebida como unidade. E essa unidade compõe-se de muitas ideias pessoais. Génesis 2:7. informa: --”Formou o Senhor Deus o
homem do pó da terra, e soprou em seus narizes
o fôlego da vida; e o homem (como a mulher)
foi feito alma vivente”. O Dicionário de Merrill
C. Tenney também informa: --”A alma é imaterial no homem com respeito à sua relação com
as coisas terrenais e físicas; é parte imortal do
homem”. O Dicionário bíblico universal, informa igualmente que a palavra alma representa o
hebraico “nephesh”, que em muitas outras passagens se traduz por “vida” ou criatura. Usa-se
esse vocábulo a respeito de um ser vivo, pessoal
ou animais. Para dificuldade será difícil de compreender se não se estudar a Sagrada Escritura,
porque também está escrito: --”Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue
é vida; pelo que não comereis a vida com o sangue”! (Deut.12:23). Os jovens estudantes, aos
quais estamos respondendo, não distinguiam a
diferença entre “a alma é vida” e “o sangue é
vida”!... E há bastantes livros para uma pesquisa.
No Novo Testamento, “alma” é tradução do
grego “psyché”, que, é muitas vezes traduzida
por “vida”. Usa-se acerca do homem individual,
de vida sensitiva, com as suas paixões e desejos,
distinguindo-se do corpo e do espírito. Na nossa
juventude foi afirmação para os pais, de levarem
as crianças a ser batizadas pequeninas, e consideravam-se os adultos sem serem batizados,
como gente sem alma! A Igreja romana batizou
crianças em ablação, como hoje, e também por
imersão se alguma gente o exigiu. O Dicionário
português de Francisco Torrinha, informa que
parte material dos seres humanos é conjunto das
faculdades intelectuais e morais, do homem pessoa: cabeça chefe. Também creem alguns que
há espectros de mortos pelo mundo... Mas tais
conhecimentos são alheios à Palavra de Deus.
Nos autores não cristãos. Heródoto, um historiador grego que viveu alguns séculos antes
de Cristo, diz-nos que os egípcios foram os primeiros que ensinaram a imortalidade da alma
humana. Logo depois, Platão ensinou ao mundo
grego a mesma verdade, dizendo ter aprendido
essa doutrina d’outro filósofo chamado Pitágoras. Quanto à vida futura, a Escritura claramente
nos ensina que a alma do homem vive depois da
morte do corpo; e, claro está, a mesma afirmação
é para as mulheres. Entretanto, para muita gente,
parece pensarem como coisa admitida, que, “a
personalidade moral é misteriosamente permanente”. E outros, que não vivem com “personalidade moral?”
Para o Bispo Moule, os personagens Abraão,
Isac e Jacob, subsistiam na sua personalidade
embora tivessem morrido. Outros crentes di-

com a

Alma

ziam e dizem que Jesus, o Divino Mestre, sustentava pessoas crentes no Além. Todavia, os
saduceus atreveram-se a perguntar algo sobre a
ressurreição, porque não criam nela, mas Jesus
respondeu-lhes: --”Não tendes lido que Deus vos
declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de
Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos
mortos, e sim dos vivos” (Mateus 22: 31-32).
São duas teorias modernas que têm procurado
resolver o final problema da alma. A primeira
foi do falecido Deão Farrar, à qual chamaram a
mais forte esperança. A segunda teoria, considerada de aniquilação, leva a crer que a alma não é
naturalmente imortal; mas quando há conversão
recebe a imortalidade em Jesus Cristo. Sobre a
responsabilidade pessoal também está escrito:
--”Eis que todas as almas são minhas; como a
alma do pai, também a alma do filho é minha; a
alma que pecar essa morrerá”. (Ezequiel 18:4).
Muitas vezes, um texto sem o contesto, se não é
lido, nem ouvido numa Igreja obediente às Escrituras Sagradas, sem estudo cairá nas sequelas
das suas discussões.
Com ideias pessoais, dum lado ou de outro, não
é lógico preterir da fé, nem obedecer à nossa dificuldade. Percorrer as Escrituras sagradas, ou a
relação com Deus, é o melhor meio de atingir a
verdade sobre os desígnios da alma. O leitor verificará que as ideias humanas podem prejudicar
o pensamento, mais do que pensamos. O mesmo
Paulo Niemeyer faz uma pergunta: --”Que fazer
para melhorar o cérebro sobre a alma?” E ele
próprio responde: estar feliz, de bem com a vida,
fazer exercícios”. Mas que resultado obtém, apenas com essas palavras? O Criador é Deus e não
o homem. Lembramo-nos também de Meno Simons, um sacerdote católico romano que levou
muitos anos a lutar com diferenças da sua missão
no ministério da sua Igreja, e que acabou de sair
dela para entrar no ministério menonita evangélico, onde sofreu vários anos, mudando-se de um
lado para outro, a fugir dos algozes,
seus amigos anteriores, que o queriam matar.
Num dos seus artigos sobre a fé, diz: --”A verdadeira fé que tem valor para Deus, é um poder vivente e salvador, que mediante a predicação da santa Palavra conferida por Deus, anima
o coração modificando-o e regenerando-o, ou
transformando-o, pois não é vã, infrutuosa e ilusória, como o mundo imagina quando prefere os
conceitos humanos”. “Pois fostes regenerados
não de semente corruptível, mediante a Palavra
de Deus, a qual vive e é permanente. Por tanto,
aquele que busca a remissão do pecado no batismo, deprecia o sangue de Cristo, e faz da água
um ídolo. Quem recebe o batismo como sinal de
obediência que procede da fé como testemunho
para com Deus e a Igreja, está no caminho beneplácito que leva firmemente â remissão de pecados por Jesus Cristo”.
Não conhecemos pessoas que dê válido conceito às doutrinas humanas; pomos o assunto em
Deus, e consideramos em um preceito trinitário
de “corpo, alma e espírito”, que pode receber a
nossa alma em todo o corpo. Se partirmos uma
perna, é a perna que dói, e a cabeça que raciocina
sobre o tratamento, e nosso espírito que ora ao
Senhor para nos ajudar ao regresso de um bem
estar com Ele, e uma Bênção para fruir na alegria do seu Amor para nos valer. Somos criaturas
provenientes de Deus, que se perdem vivendo
sen Ele! Vale a pena a alegria que recebemos no
Amor de Deus triuno!

Dia

de

Amigas

Manuel António Pereira
Fotos de Cândida Martins
e Eugênia Couto

P
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or iniciativa de algumas amigas, entre elas
Paula Ferreira e Filomena Faria, reviveu-se na passada sexta-feira uma tradição da sociedade pontadelgadense com muitas dezenas
de anos, e que se realizava precisamente no
Coliseu Micaelense , pelo saudoso Santos Figueira com a participação da Orquestra Teófilo Frazão.
Ora, o “Dia de Amigas” assim chamado (juntamente com o de amigos, compadres e comadres) é
uma tradição genuínamente açoriana e que se celebra nas quatro quinta-feiras que precedem o Carnaval e os sábados e domingos magros e gordos.
E então é que vem o Dia de Entrudo que é a terça-feira a seguir ao domingo gordo. Entretanto, nos
domingos ditos magro e gordo, as ruas de Ponta
Delgada eram percorridas pelas Danças de Carnaval, ansiosamente esperadas por toda a população,
que no tempo tinham a particularidade de serem
compostas sòmente por membros do sexo masculino, rigorosamente vestidos como tal (ancas, peitos,
brincos, cabeleiras, etc tudo postiço).
Era costume ver-se também, “casais” de mascarados, homem e mulher disfarçados , ambos do sexo
masculino, de braço dado, a passearem pelas ruas
da cidade.
Voltando à tradição, consta que estas celebrações
remontam ao século XIX, tendo como início, almoços muito pacatos de funcionários (as) públicos.
Depois com o passar dos anos estes almoços passaram a ser jantares, com “ementas mais elaboradas”

Casa

dos

Açores

e com maior divertimento.
Reza a história que nas freguesias de todas as ilhas,
as pessoas reuniam-se precisamente às quintas feiras, aos serões, para escolher trigo e outros cereais
que seriam utilizados nas festas do Divino Espírito
Santo que se aproximavam. É de notar que durante aqueles serões cantavam e declamavam poesias
que exaltavam, previligiavam e davam sempre importância à continuação da “AMIZADE”.
Agora na nossa Casa dos Açores, com a sala lindamente decorada para o efeito, com flores frescas,

predominando a cor-de-rosa, cartões individuais
com versos onde a amizade era rainha, respirava-se
um ambiente descontraído e de festa. E assim, cada
mesa, decorou a sua cesta com iguarias, petiscos
que foram consumidos durante aquele serão de festa. Entre as 8 cestas muito lindas foi premiada uma,
à sorte, tendo cada participante da mesma cesta,
recebido, como prémio, jantar grátis na Caçorbec.
Houve composição de textos e versos relativos à
amizade, onde todas as amigas se divertiram e dançaram.

O lencinho vai na mão
e ainda não caíu no chão!
O lencinho vai na mão
e ainda não caíu no chão!!!!!

Teresinha de Jesus, deu uma queda e foi ao chão
Apareceram três cavaleiros, todos três de chapéu
na mão.
O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão
O terceiro foi aquele, que a Teresinha deu a mão!
A nossa “cotovia açoriana”, Jordelina Benfeito,
generosamente premiou-nos “a cappella” com dois
fados, tais como “Conceição” e “Valeu a pena”.
Ah, os homens ficaram sózinhos na sala inferior, a
jogar à sueca, mas alguns tiveram o gosto e o previlégio de ter confeccionado o jantar para as nossas
“amigas”.
E por fim, já ia esquecendo, a ementa do serão foi,
uma divinal canja de galinha, lombo de porco assado recheado de chouriço, batata frita e salada. A sobremesa foi trazida individualmente pelas amigas.
Estas actividades foram repetidas na segunda-feira
seguinte, no dia do “Reviver”.

Pecar
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por excesso

Jorge Correia

À

hora que escrevo este artigo o novo governo grego liderado pelo Syriza tomou
posse, de acordo com o voto democrático
deste último fim de semana.
Se novas expectativas se criam em torno desta mudança governativa, outros tantos receios
nascem mesmo ao lado, tanto internamente como no exterior da Grécia. Sabemos que
o mundo dos negócios tem aversão a radicalismos e instabilidades pois trazem um risco acrescido que todos querem evitar. Não se
pode criticar isto pois mesmo nas vidas mais
pacatas ninguém gosta de “sacudidelas” causadas por imprevistos! Quando a instabilidade se
instala e as pessoas perdem as expectativas de
algo melhor, passam a radicalizar os seus pensamentos e consequentemente as suas escolhas
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e ações resultando no extremar do voto na Grécia, onde também a terceira força mais votada
foi um partido neonazi (Aurora Dourada).
A quem podemos atribuir a responsabilidade?
Certamente o povo Grego fez as suas escolhas pelo que será responsável por elas. Mas
há também outras responsabilidades que não
podem ser afastadas. Aonde estão os responsáveis políticos que levaram a Grécia àquela situação? Aonde estão os responsáveis Europeus
(das suas várias instituições) que na primeira
década deste século incentivaram todos os países a se endividarem, alimentando um ideal de
“fazer obra com o dinheiro alheio” esquecendo-se que algum dia seria necessário restituir o
empréstimo? Aonde estão os responsáveis das
consultoras, bancos nacionais e multinacionais
que levaram os sucessivos governos Gregos
à situação de insustentabilidade financeira e
ainda ajudaram a “esconder” as contas? Aonde está a lição retirada de tudo isto pelo povo
Grego? Pessoalmente não vejo resposta satisfatória a nenhuma destas questões.
Estou plenamente de acordo com a ideia que a
receita da troika na sua aplicação aos três países (Irlanda, Portugal e Grécia) peca por ser fixada num ideal e não na prática, pois a realidade de cada país é diferente, inclusive as origens
dos seus problemas financeiros, pelo que seria
como dar aspirina a três doentes que sofrem
de dor de cabeça, um por gripe, outro porque
os óculos não estão adaptados à sua deficiência visual, e outro porque tem um aneurisma
prestes a rebentar! Naturalmente cada um

destes doentes iria reagir de forma diferente,
e aquele com o aneurisma morreria de certeza se nada mais fosse feito! O mesmo se passa
com a Irlanda, Portugal e a Grécia. A troika, e
quando falo dela estou a falar diretamente das
instituições que a formam, FMI, Banco Central
Europeu e Comissão Europeia, não teve (não
tiveram) a inteligência de perceber a realidade e adaptar o programa a cada caso de acordo
com as suas condições e origens de problema.
A dose agora vira-se contra os próprios, pois se
o Syriza sair vencedor nas suas convicções e
devolver a recuperação económica que os Gregos tanto desejam e ao mesmo tempo honrar os
seus compromissos, será uma chapada de luva
branca nos teóricos e práticos da austeridade.
Convenhamos que a situação Grega, assim
como a Portuguesa, eram insustentáveis, pois
não se pode gastar mais do que os recursos
permitem. O que era necessário era rigor em
vez de austeridade, pois mesmo na austeridade
pode não haver rigor, e este sim é que tem valor na sustentabilidade e evolução económica e
financeira.
Para os Gregos só podemos desejar que a
recuperação económica efetivamente não
tarde, que todos os compromissos sejam
honrados com compreensão entre todas as
partes envolvidas. Desejamos também e acima de tudo que a lição tenha sido aprendida
e que se houve excessos na austeridade, não
haja agora excessos na prodigalidade, pois
ambos são faces da moeda do desequilíbrio.
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Governo

dos Açores
quer apoio ‘milionário’
durante 15 anos

O
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Governo Regional dos Açores quer que os
Estados Unidos financiem um “programa
de apoio estrutural” à ilha Terceira de 167 milhões de euros anuais nos próximos 15 anos,
para compensar a saída de militares norte-americanos das Lajes.
Esta é uma das componentes do Plano de Revitalização Económica da Terceira do Governo
açoriano, hoje apresentado em Angra do Heroísmo pelo presidente do executivo regional, Vasco
Cordeiro.O socialista lembrou, no entanto, que a
questão do impacto económico e social na Terceira - e nos Açores no seu conjunto - decorrente
da retirada, este ano, de 500 militares e civis dos
EUA da base das Lajes, e do despedimento de 500
portugueses pelos norte-americanos, “não é um
assunto entre o Governo dos Açores e o Governo
dos EUA”.
“Este é um assunto entre o Governo dos Açores
e o Governo da República. E o Governo da República é o primeiro responsável pela ajuda, pela
solidariedade para lidar com o impacto social e
económico da decisão dos EUA. Se os Estados
Unidos não avançarem do ponto de vista do financiamento, deve Portugal assumir as suas responsabilidades neste âmbito”, afirmou.Insistindo
em que o problema que representa para a Terceira
a diminuição da presença dos EUA não é apenas
do Governo Regional, Vasco Cordeiro sublinhou
que “o país, no seu todo, tem um dever de solidariedade para com a Região Autónoma dos Açores,
porque foi no interesse do país no seu todo que a
base [das Lajes] foi cedida a um aliado e agora se
vê afetada [a região] por essa decisão”.
O Governo dos Açores vai propor a execução
do plano para a Terceira que hoje apresentou
ao grupo de trabalho criado pelo Governo da
República, e que foi anunciado pelo primeiro-ministro na semana passada, visando definir
medidas para mitigar o impacto da decisão dos
EUA.O plano contempla 170 medidas que são
da responsabilidade do Governo da República,
do Governo Regional e das autarquias da ilha
Terceira.

Sócrates: Cerca

de 100 pessoas
em ação solidária junto à prisão

M

ais de 100 pessoas da zona da Covilhã
estão concentradas, hoje à tarde, junto
à prisão de Évora, numa manifestação de solidariedade para com o ex-primeiro ministro,
que ali se encontra detido preventivamente.
“Presos políticos nunca mais” e “Sócrates amigo, o povo está contigo” são duas das frases entoadas pelos apoiantes, concentrados junto ao
portão da cadeia, onde José Sócrates está em
prisão preventiva há dois meses, desde a madrugada de 25 de novembro de 2014.À comitiva que
se deslocou, em dois autocarros, da Covilhã, a
250 quilómetros de Évora, juntaram-se pessoas
de outros pontos do país, como do Algarve, Lisboa e do Alentejo.Com muitas pessoas com cravos e rosas, que depositaram no muro da prisão,
junto às letras que compõem a palavra “Évora”,
os participantes na ação solidária entoaram a
canção “Grândola, Vila Morena”.A iniciativa
foi organizada por um empresário da Covilhã,
José António Pinho, “amigo de longa data” de
José Sócrates, que apresentou a ação como “uma
onda de solidariedade, absolutamente apartidá-

Ministro

a madrugada de 25 de novembro de 2014.O ex-chefe do Governo socialista está indiciado de
branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e corrupção.

Economia alemão pede
França, Itália e Grécia

da

reformas à

O

ria, pacífica e respeitadora”.José Sócrates cresceu e iniciou o percurso profissional e político
na cidade da Covilhã, da qual recebeu a Chave
da Cidade e a Medalha de Ouro de Mérito Municipal no dia 20 de outubro de 2014.José Sócrates foi detido a 21 de novembro, no aeroporto de
Lisboa, depois de uma viagem desde Paris, e está
em prisão preventiva, na cadeia de Évora, desde

ministro da Economia e vice-chanceler levarem a cabo reformas estruturais mesmo
alemão, o social-democrata Sigmar Ga- que o preço político seja muito elevado.
briel, instou hoje a França, Itália e Grécia a “A nossa experiência na Alemanha com as reformas estruturais indica que se
precisou de muito tempo até decidirmos implementá-las o que criou
muitas discussões políticas e conflitos internos.
Além do mais, só recolhemos os
frutos oito ou dez anos depois de
as introduzirmos”, disse o ministro da Economia alemão em Davos, horas antes de se conhecerem
os detalhes da decisão do Banco
Central Europeu (BCE).
“Porque motivo seria diferente na Europa?”,
questionou o ministro alemão no Fórum Económico Mundial, que decorre em Davos, na Suíça.
“Como alemão, digo que algumas das reformas estruturais necessárias em França e Itália, e
que os gregos deveriam ter feito há muito tempo, são muito mais duras do que aquelas que os
alemães pretendiam. Esta é a realidade”, acrescentou Gabriel.
O vice-chanceler alemão disse também que
não se pode deixar apenas ao BCE toda a tarefa
de estimular o crescimento e o emprego e que o
governo alemão está convencido de que o programa da Comissão Europeia e do presidente,
Jean-Claude Juncker, concede, pelo menos, a
“oportunidade” de combinar reformas estruturais e iniciativas de crescimento.”
Mas é mesmo importante que as reformas
aconteçam ao mesmo tempo, para que as
iniciativas de crescimento não sejam uma situação destinadas à conjuntura mas que se
convertam em competitividade para o continente: em infraestruturas digitais, investigação e desenvolvimento e em eficiência energética”, disse Gabriel.

‘Amigo’
três

O
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Sócrates só recebeu
milhões, diz Grupo Lena
de

conglomerado de construção
civil Grupo Lena divulgou,
esta quarta-feira, um comunicado onde se defende das acusações
feitas nos últimos dias relativamente a pagamentos ilegais ao
empresário Carlos Santos Silva.
De acordo com o documento, citado pelo semanário Expresso, o
‘amigo’ de Sócrates recebeu apenas a quantia de 3.287.600 euros
em serviços.

O Grupo Lena revelou, através
de um comunicado divulgado esta
quarta-feira, que pagou 3.287.600
euros em serviços a empresas detidas por Carlos Santos Silva, entre
2005 e 2010, revela o semanário
Expresso.Estas informações surgem na sequência das notícias veiculadas nos últimos dias e que indi-

cavam que os 23 milhões existentes
na Suíça, em nome de Carlos Santos Silva, amigo de Sócrates, seriam
provenientes de empresas do Grupo
Lena, de acordo com o apurado pelo
Ministério Público e pela Autoridade Tributária.“Carlos Santos Silva
tem trabalhado com empresas do
Grupo Lena desde finais da década
de 80, designadamente prestando
assessoria técnica e fazendo projetos de obras para Portugal e vários
países”, esclarece o documento.O
intervalo entre 2005 e 2010, apontado como aquele “em que alegadamente terão ocorrido os supostos
pagamentos ilegais”, refere-se à
data de tomada de posse de Sócrates como primeiro-ministro e à data
de transferência dos 23 milhões da
Suíça para Portugal.No entanto,
essa informação é “falsa”, garante o
conglomerado de construção civil e
obras públicas. “Todos os serviços
foram comprovadamente prestados
e estão devidamente suportados em
contratos que cumprem todos os
requisitos legados”, diz o comunicado, acrescentando que “são do
conhecimento pleno e total das autoridades que investigam o caso.

Jardim está a chegar
a Lisboa. E vem para ficar

F

onte da bancada ‘laranja’
confirma ao Diário de Notícias que depois de abandonar a
presidência do Governo Regional
da Madeira, Alberto João Jardim
vai assumir o mandato de
deputado na Assembleia
da República, no Continente.
Diário de Notícias confirma, citando fonte da bancada social-democrata, que Alberto
João Jardim vai mesmo assumir o
mandato de deputado na Assembleia da República, logo que seja

O

nosso mundo

Jorge Matos

P

oficial o abandono da presidência do
Governo Regional da Madeira. De
acordo com a mesma fonte, Jardim
quer começar por “apalpar o terreno” para, posteriormente, avaliar
uma eventual candidatura a
Belém. A antecipação das
eleições regionais fará com
que, previsivelmente, se
realizem em março. Assim
sendo, Jardim só poderá
assumir o mandato de deputado no
Parlamento do Continente depois,
ou seja, quando o novo Governo
Regional tomar posse.

orque razão é que tanta gente
morre de fome, e infelizmente
pensamos que não podemos impedir essa perda de vidas humanas.
Em compensação, há um número
incalculável de recém-nascidos
que começam a viver. Chamamos
a isso Amor; penso que é totalmente sem logica e de razão sem
falar de compaixão.
Se o mundo está miserável, é porque nós o fizemos assim destruímos
sistematicamente o nosso ambiente,
e, dizemos que os desastres supostamente naturais são vontade de

Deus.
Nada é mais doce que a natureza
e nada é mais cruel que o homem
perante esta. Mas, negamos toda a
responsabilidade sobre esta calamidade será falta ou uma questão de
escolha? Podemos por fim amanha
a destruição das florestas tropicais
parar de saturar a coche de ozone
e acabar o massacre continuo do
ecossistema da terra assim como
finalizar as guerras. É, preciso que
todos se entendam, se o mundo está
no estado em que se encontra, talvez por causa das escolhas que fizemos ou que não conseguimos fazer.
É o meu ponto de vista sobre o
descalabro da atualidade.
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Presidente Cavaco Silva condecora fadistas
O

s fadistas Ana Moura, Carminho, Katia
Guerreiro e Ricardo Ribeiro, e o guitarrista e compositor de fado Mário Pacheco são
agraciados, terça-feira, pelo Presidente da
República, com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.
Ana Moura, de 35 anos, natural de Santarém,
cantou na banda Sexto Sentido. Descoberta pela
fadista Maria da Fé, numa noite de fados, a criadora de “Búzios” começou a cantar regularmente
no restaurante típico Senhor Vinho, em Lisboa, e
fez os primeiros discos com o produtor e músico
Jorge Fernando.
O seu mais recente álbum de estúdio, “Desfado”, foi considerado pelo Sunday Times, do Rei-

“intoxicante”. O CD de “Desfado”, gravado ao mo Rebelo de Andrade, gravou, em 2003, com o
vivo no Festival “Aqui mora o fado”, de 2013, grupo Tertúlia de Fado Tradicional, radicado na
valeu-lhe um Prémio Amália. Entre outros músi- Suíça, o CD “Saudades do Fado”.
cos, a fadista gravou com Prince e cantou com a
banda britãnica The Rollings Stones.
Carminho, de 30 anos, começou por cantar na
casa de fados gerida pela mãe, a fadista Teresa
Siqueira, a Taverna do Embuçado, em Alfama.
Em 2005 ganhou o Prémio Amália Revelação e,

em 2012, recebeu o Prémio Amália de Melhor
Intérprete.
O primeiro álbum, “Fado”, foi editado em 2009,
com produção do músico Diogo Clemente, que
tinha já produzido álbuns de Raquel Tavares e
no Unido, o melhor álbum de 2013 na área da Mariza.
“world music”. O jornal, que tinha já elogiado Anteriormente, entre outras experiências de
“Desfado”, afirmou que a voz de Ana Moura é palco, Carminho, de seu nome completo, Car-

Jihadi Joh Jihadistas portugueses
‘na mira’ da imprensa inglesa

O

s cinco portugueses que se juntaram ao
Estado Ialâmico estão a captar a atenção
dos media britânicos. Nos últimos dias, estes
têm sido notícia em várias publicações deste
país, revela o Expresso Diário.
Os jihadistas portugueses que partiram de Londres para se juntar ao Estado Islâmico, na Síria,
e que foram notícia recentemente no Expresso,
estão a captar a atenção da imprensa inglesa.
Desde este domingo, várias publicações britânicas, como o Daily Star, o Daily Mail ou Huffington Post fazem referência aos cinco jihadistas
portugueses que se converteram e radicalizaram

em Londres e partiram, depois, para a Síria.
Os jornais, que se referem aos cinco jovens
como excelentes futebolistas que abandonaram
os campos de futebol para irem para os campos
de guerra, dizem que os serviços secretos ingleses estão a investigar se estes estão ligados os
vídeos de decapitação do ‘Jihadi John’.
A vida dos cinco jovens, que têm entre 23 e 36
anos, está a ser analisado à lupa pela imprensa
inglesa. Os britânicos acreditam que Fábio Poças, Celso e Edgar Rodrigues da Costa, Nero
Saraiva e Sandro Monteiro podem ajudar a descobrir a verdadeira identidade de ‘Jiagdi John’.

Katia Guerreiro nasceu há 38 anos em Vanderbijlpark, na República Sul-Africana, viveu a
infância nos Açores e licenciou-se em Medicina
em Lisboa, onde fez parte da Tuna Médica e do
grupo de teatro Miguel Torga. Anteriormente, tinha feito parte de um rancho folclórico açoriano.
Na década de 1990, foi vocalista do gupo de música tradicional portuguesa Os Charruas.
Katia Guerreiro foi descoberta para o fado pelos
músicos Paulo Parreira e José Mário Veiga. Este
último ainda hoje a acompanha à viola. A fadista
canta há cerca de 15 anos e, no seu palmarés,
conta com um Prémio Amália Melhor Intérprete.
Ricardo Ribeiro, de 33 anos, começou a cantar
ainda jovem nas coletividades de recreio lisboetas e tem como maior referência o fadista Fernando Maurício, que acompanhou e com quem
cantou amiúde.
O intérprete de “Destino marcado”, já distinguido com dois prémios Amália - Revelação, em
2005, e Melhor Intérprete, em 2010 -, tem colaborado com músicos como Pedro Jóia, Rabih
Abou-Khalil e Olga Cerpa, entre outros.
O seu primeiro álbum de estúdio data de 2000,
“No reino do fado”, tendo editado outros três, o
mais recente intitulado “Largo da Memória”.
Mário Pacheco, de 60 anos, é filho do guitarrista Mário Pacheco que, entre outros nomes,
acompanhou Hermínia Silva. Pacheco, que
atualmente dirige o Clube de Fado, em Alfama,
começou por tocar viola e, posteriormente, guitarra portuguesa, tendo já acompanhado nomes
como Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro,
Camané, Hermínia Silva, Max, Tristão da Silva,
Mísia, entre outros. Como compositor, é autor de
“Cavaleiro monge”, uma criação de Mariza.
A Ordem do Infante, criada em 1960, distingue
personalidades que tenham prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua
História e dos seus valores.
Vários fadistas receberam já esta distinção,
nomeadamente Amália Rodrigues, Mariza e
Mísia. Em 2013, Cavaco Silva condecorou, no
Palácio de Belém, com a mesma comenda, os
fadistas Argentina Santos e Vicente da Câmara e o guitarrista e compositor de fado Carlos
Gonçalves.

Prisão
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na Cracolândia
termina em confronto

Não haverá ‘recompensa’
para Youssef por

delação

O

ma operação da GCM (Guarda Civil Metropolitana) na Cracolândia para prender um suspeito de traficar drogas terminou
em confronto entre a Polícia Militar e os usuários de drogas.
Segundo a PM, as equipes da GCM foram recebidas a pedradas e pauladas em protesto contra a prisão. Na confusão, barracos usados pelos dependentes químicos e sacos de lixo foram
incendiados, fechando a alameda Nothmann. A
PM, que foi acionada por volta das 13h e lançou

Ministério Público Federal no Paraná
‘De Braços Abertos’ O confronto aconteceu um
divulgou que o acordo firmado com Alano após o início do programa “De Braços berto Youssef de delação premiada não prevê
Abertos”, da prefeitura. No dia 16, a prefeitura “recompensa” para o doleiro pela devolução
divulgou um estudo afirmando que o programa de valores desviados à União.
reduziu em 80% o fluxo de usuários de drogas
na região, além de obter queda na criminalidade.
Com 453 beneficiários cadastrados, o programa
paga R$ 15 por dia aos dependentes químicos,
que realizam trabalhos de zeladoria.
Eles ainda recebem atividades de capacitação,
três alimentações diárias e vagas em hotéis da re-

bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para
conter o tumulto, que durou cerca de 30 minutos.
As chamas foram controladas pelo Corpo de
Bombeiros. Ao entrarem na Cracolândia, os
guardas conseguiram localizar e abordar o traficante. Após a confusão, ele foi preso pelos policiais militares e levado para o 3ºDP (Campos
Elíseos).
De acordo com a administração municipal, o
Departamento de Limpeza Urbana aproveitou
para retirar os barracos do local após o confronto. Em dezembro do ano passado, um outro confronto entre os usuários de drogas e agentes da
GCM deixou, pelo menos, três policiais feridos
e cinco veículos depredados. A confusão se iniciou depois que um dependente químico parou
o carro irregularmente e reagiu a abordagem da
GCM, incitando outros usuários
contra os agentes. Na ocasião, dois suspeitos
foram presos, mas liberados por falta de provas.

Preso desde março, Youssef é apontado como
operador do esquema de lavagem de dinheiro investigado na Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, o doleiro teria movimentado R$ 10 bilhões,
além de desviar recursos da Petrobras.
No sábado, os jornais “Folha de S. Paulo” e “O
Globo” haviam informado que Youssef receberia
gião. Segundo a prefeitura, o número de depen- até R$ 20 milhões como retribuição no acordo
dentes que circulam diariamente na Cracolândia de delação premiada. A Procuradoria da Repúcaiu de 1,5 mil para 300.
blica esclareceu que o doleiro terá R$ 1 milhão
A criminalidade na região também apresen- da multa aplicada a ele abatido a cada R$ 50 mitou queda no último ano, de acordo com a Po- lhões recuperados. A nota nega qualquer tipo de
lícia Militar. Houve uma diminuição de 80% “pagamento pela União de recompensa para o
nos roubos de veículos, e de 33% nos furtos a acusado”.
pessoas. O número de prisões por tráfico de Pelo acordo, Alberto Youssef perdeu todos os
entorpecentes aumentou em 83%.
seus bens e valores adquiridos após 2003, estimados em mais de R$ 50 milhões. Segundo o
MP, o abatimento da multa será limitado ao valor
de um dos imóveis de Youssef, que será leiloado ao fim da delação. O valor arrecadado com o
leilão será dividido igualmente entre as filhas do
acusado.
Caso sejam descobertos novos bens ou valores sonegados pelo doleiro, o acordo de delação premiada, homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 19 de dezembro,
será rompido por “descumprimento”.

U

Programa da semana

Quinta-feira 29 de janeiro
- A situação da neve no Plateau
Sábado 31 de janeiro
- Festa da Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval
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Leviathan

anedotas
ANEDOTA MUITO POUCO CATÓLICA
Quatro homens católicos e uma mulher católica tomam café na Praça de São Pedro, em Roma
O primeiro homem católico diz aos seus amigos:
- O meu filho é padre. Quando ele entra numa
sala, toda a gente diz: “Reverendo!”
O segundo sussurra:
- O meu filho é bispo. Quando ele entra numa
sala, as pessoas dizem”Excelência Reverendíssima!”
O terceiro disse:
- O meu filho é cardeal. Quando ele entra numa
sala, toda a gente diz: “Eminência!”
O quarto homem disse orgulhosamente:
- O meu filho é o Papa. Quando ele entra numa
sala, as pessoas dizem “Santidade!”
Uma mulher católica estava a tomar o seu café
em silêncio. Os quatro homens perguntaram-lhe então ironicamente:
-”E você?”
Ela respondeu com orgulho:
- “Eu tenho uma filha, elegante, alta, 95 de peito, 60 de cintura, 90 de anca e, quando entra em
qualquer sítio, as pessoas dizem: “Meu Deus!””
Um estudo recente mostra que 75% do calor
do corpo se perde através da cabeça - diz o comediante Jerry Seinfeld. Acho que isso significa que podíamos esquiar nus se tivéssemos um
bom chapéu.

SUDOKU

4 9

6 3
9

5

1
2

8

3

2

5

7
8

6 2

8 3
7
9

1

8
1

4
9

6
1 8

2
8

3 7

Arquivo X: David Duchovny

confirma retorno
da série
O ator diz que está “ mais do que feliz e empolgado em trazer o programa de volta e fazê-

-lo novamente com Gillian [Anderson] e Chris
[Carter] “. Ainda segundo Duchovny, a reunião
“ deve acontecer mais cedo que mais tarde. Veremos a forma, quantos episódios. Certamente
eu não posso e nem estaria interessado em fazer
uma temporada completa. Será algum tipo de
minissérie. Estamos todos velhos, não temos a
energia para uma temporada completa “.
As declarações do ator comprovam que a
Fox está em negociações com o trio e o retorno de Arquivo X é apenas uma questão de
timing para reunir o criador da série, Chris
Carter , Duchovny e Gillian Anderson.

Leviatã
V

encedor do Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira e do prêmio de
melhor roteiro no último Festival
de Cannes, Leviatã não é um filme
fácil. Por trás da história deste homem na luta para preservar o que
ainda resta de sua vida está um dos
filmes mais importantes do cinema
russo nos últimos anos, um retrato
corajoso da época de Vladimir Putin e da união tortuosa entre corrupção, poder e religião.
Entre os movimentos sutis de câmera, longas tomadas dos cenários gelados e muitos goles de vódca, está
um texto de grande consistência, algo
como um manifesto disposto a desconstruir as
instituições sobre as quais construímos a vida
moderna. Do desenvolvimento das relações que
surgem entre os personagens vemos um olhar
atento sobre o Estado, o casamento, a igreja e a
justiça – instituições interdependentes passíveis

do domínio humano e, por isso, dominadas por
toda a imoralidade de que somos capazes.
Leviatã é uma referência direta,
uma releitura (por vezes explicita,
por vezes estilística) do livro de Jó,
algo como se este drama contemporâneo fosse uma atualização da história clássica. Mas Leviatã também é
o Estado, tão poderoso e dominador
quanto o descrito por Thomas Hobbe
na obra clássica da sociologia.
Dessa união surge um filme que não
tem grandes pretensões, mas alcança uma profundidade admirável. Ao
beber de suas múltiplas fontes (bíblicas, literárias, políticas), Leviatã não
é apenas um filme reflexivo, mas também um
olhar atento ao cotidiano, aos grandes temas na
vida dessas pequenas pessoas. Enxergar a complexidade na aparente banalidade é o grande legado do filme de Andrey Zvyagintsev.

Birdman
G

uy Debord já afirmava, em sua obra A Sociedade do Espetáculo, que vivemos em
função de representações. Presos em um simulacro, a vida real não passaria de uma verdadeira
representação teatral, vazia de realidade material.
Refugiado nesse cenário de aparências, o mexicano Alejandro González Iñárritu narra a jornada de
um ator de Hollywood assombrado pelo prestígio
do passado. Riggan Thomson (Michael Keaton)
se tornou um dos astros mais importante da geração dos anos 90 após interpretar Birdman, mas
a recusa de protagonizar novamente o herói levou-o a enfrentar o pesadelo mais temido por um
artista: O esquecimento. Obstinado a recuperar
sua notoriedade, investe tudo em uma adaptação
teatral da Broadway. Mas o ostracismo não é o

Receita

único fantasma que o rodeia. Thomson tem que lidar com o fracasso de seu casamento, com a filha
rebelde cheia de crises existenciais (que também
é sua ajudante), com a petulância de um jovem
ator, vivido competentemente por Edward Norton. Para piorar, o protagonista precisa suportar
uma insistente voz oculta, fruto de sua mente, que
mais tarde revela-se ser do antigo personagem.

da semana

Strogonoff

de

Frango

preparação:

Limpe o frango e corte em pequenos
cubos. Reserve. Coloque um tacho ao
lume com o Alpro Creme de soja para
Cozinhar e Assar, adicione os frutos secos e deixe alourar aproximadamente 2 min. Coloque o
arroz e quando este estiver translúcido adicione
o dobro do peso do arroz em água. Após ferver,
tape e coloque o lume no mínimo. Deixe cozer
durante aproximadamente 20 min. Pique a cebola e os dentes de alho, corte a cenoura em pequenos cubos e lamine o aipo. De seguida, coloque
uma frigideira ao lume com o azeite, adicione a
cebola e, após uns segundos, o alho, o louro, a
cenoura e o aipo. Deixe refogar. Adicione o frango e deixe-o corar. Refresque com vinho branco e deixe reduzir aproximadamente 3 min. Por
fim, adicione a Alpro Alternativa de soja às Naingredientes
250 g de frango inteiro e sem pele; tas Culinárias e mexa até obter uma consistência
Alpro Creme de soja para Cozinhar e cremosa. Tempere a gosto com sal e pimenta.
Assar (q.b.); 20 g de passas (uvas secas); 20 g
de miolo de amêndoa; 20 g de miolo de pinhão;
250 g de arroz; 100 g de cebola; 2 dentes de
alho; 100 g de cenoura; 75 g de aipo; 20 ml de
azeite; 1 folha de louro; 100 ml vinho branco;
100 ml de Alpro Alternativa de soja às Natas
Culinárias; Sal; Pimenta moída

:

Coisas
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do

Arco

Cheiro a dinheiro tira homem de
um coma que durava há um ano
Em agosto de 2013, um chines de 30 anos, chamado Xiao Li, caiu num coma, do qual só agora acordou, depois de passar quase uma semana
sem dormir. Segundo o médico que tratou Xiao
Li, em declarações
ao Daily Mirror,
o homem estava
num cyber café
à procura, através da internet,
de ideias para um
novo negócio. Parece que a pesquisa, aliada a uma semana sem dormir, atiraram o
homem para um longo coma.Ora, foi então que
os médicos decidiram colocar notas junto ao nariz do homem. Segundo o médico, esta ideia era
tentar avivar coisas boas do passado. Segundo a
família, o homem amava o dinheiro. Pelos vistos, este ‘amor’ valeu uma vida.A ideia, bastante
insólita, diga-se, resultou na perfeição e, ao fim
de 1 ano e poucos meses o homem ‘regressou’
assim, à vida. Apesar de acordado, o homem não
terá ainda, alta hospitalar, devido à necessidade de readaptação. O médico declarou ao Daily
Mirror, que nunca tinha vivenciado nada assim
em 20 anos de carreira. Afirma porém, que memórias de cheiros e sons podem ser estimulantes
muito poderosos.

Horóscopo

da

Velha

E se lhe disser que o tamanho da
barriga define a orientação
política?
Um estudo, levado a cabo pela University of
Sydney’s School of Public Health, afirma que as
pessoas de esquerda e de direita são mais magras
do que aquelas mais centristas.
Este estudo, publicado no British Medical
Journal, foi baseado em informações recolhidas
pelo Eurobarómetro, num inquérito conduzido
pela Comissão Europeia.Os inquiridos, numa
idade média a rondar os 46 anos de idade e pertencentes a 32 nações europeias, indicam as suas
orientações políticas na vida que levam diariamente e no exercício físico que praticam.Segundo o estudo, as pessoas mais à direita e as mais
à esquerda tinham hábitos de
vida mais saudáveis do que os
centristas. Tanto os inquiridos
mais à esquerda e os mais à
direita eram mais magros do
que os centristas.
Outro dado curioso deste
estudo é o facto das pessoas
que afirmam não ter orientação política serem
as mais sedentárias e preguiçosas, não chegando
a fazer 40 minutos de exercício por semana.O
estudo conclui: “Os centristas e os que não tem
orientação política têm maior risco de desenvolver doenças face à sua inércia”. O estudo indica,
portanto, que os centristas são os mais gordinhos
e sedentários.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Arranje mais tempo para
si mesmo. Vai ver que valerá a pena. Permita-se
a si próprio viver com alegria e cultive-a diariamente. Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o
cérebro. Dinheiro: Período favorável a investimentos de
maior amplitude. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

Balança: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: Poderá dar um passo
mais sério na sua relação amorosa. Que o amor
esteja sempre no seu coração!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

Touro: Carta Dominante: os Enamorados,
que significa Escolha. Amor: Poderá surgir um
mal entendido na sua relação, mas com calma
tudo se resolverá. Viva alegre e otimista, não se
irrite! Saúde: Este será um período favorável a este nível, aproveite para descansar. Dinheiro: Momento pouco
propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

Escorpião: Carta Dominante: O Mágico, que
significa Habilidade. Amor: Poderá zangar-se
com um familiar, mas se colocar de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade forte sabe
ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes.
Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

Gémeos: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição, Poder. Amor: Poderá viver uma aventura de grande importância para
si. Que o Amor seja uma constante na sua vida!
Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro:
Não seja tão materialista, pois só tem a perder com isso.
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

Sagitário: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Estará tão feliz com a sua relação que
todos irão notar tamanha satisfação. Que a sua
Estrela-Guia brilhe eternamente! Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu mealheiro,
pois ele está a ficar vazio.
Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

Caranguejo: Carta Dominante: a Papisa,
que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Tenha cuidado pois pode perder aquilo
que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer
ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio!
Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45
Leão: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor:
Seja mais generoso com a sua cara-metade.
Não prejudique a sua relação devido à sua teimosia. A sua felicidade depende de si! Saúde: Modere
o consumo de doces. Dinheiro: Resista à tentação, não
gaste mais do que tem projetado.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42
Virgem: Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Os
seus amigos poderão fazer-lhe um convite irrecusável. Que a alegria de viver esteja sempre na
sua vida! Saúde: Cuidado com a alimentação,
não coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável
sob o aspeto financeiro, aproveite-o.
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Copas,
que significa Felicidade.Amor: Seja justo consigo
mesmo e pense na sua felicidade. Que tudo o
que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode
ocorrer o aparecimento de fungos. Dinheiro: Com muito
trabalho conseguirá alcançar o sucesso.
Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44
Aquário: Carta Dominante: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor:
Não sobrevalorize o aspeto físico, procure ver
primeiro o que realmente as pessoas são por
dentro. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção
de líquidos. Dinheiro: Não seja irresponsável e pense
bem no seu futuro. Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19
Peixes: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Poderá sentir-se
um pouco desanimado se está só. Quando nos
sentirmos mais perdidos, temos que nos lembrar
que nunca estamos sozinhos. Saúde: Andará um pouco
em baixo de forma, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é o momento
ideal.Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

pensamento da semana
Eternidade
Não serão as brigas, as ofensas e muito menos
as fofocas que destruirão uma amizade verdadeira. Por mais que as pessoas tentem estragar
suas amizades, o que é verdadeiro sempre permanece!!

palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Terceiro estômago dos ruminantes.
Tipo de rocha constituída por seixos arredondados ligados por uma espécie de cimento. 2. Planta, mal identificada, que os Romanos usavam na confeção de coroas
para laurear poetas. Dilação. 3. Furioso. Caminhar. 4.
Epítome. Fustigar. 5. Movia-se de um sítio para outro.
Arbusto que produz rosas. 6. 21.ª letra do alfabeto grego. Grito de dor ou de alegria. 7. Limar de novo, aperfeiçoar. Designa cautela (interj.). 8. Tornar-se célebre.
Ocorrência. 9. Despido. Homem moço. 10. Cálculo a
olho. Da raia. 11. Lousa. Dar urros.
Verticais: 1. Pequena peça de artilharia semelhante
a um morteiro comprido. Tulha. 2. Nociva. Designa dor,
admiração, repugnância (interj.). Derramado. 3. Em grau
mais elevado, no alto. Variante enclítica do pron. pess.
compl. a. Forma antiga de mim. 4. Mulher de Abraão.
Termo. Aqueles. 5. Discurso. Escrever em versos rimados. 6. Qualquer parte do esqueleto dos vertebrados.
Enfurecer. 7. Atrever-se. Pedaço de madeira. 8. A unidade. Monarca. Tombar. 9. Contr. da prep. de com o art.
def. o. Graceja. Despejar. 10. Irisar. Carta de jogar. Sódio (s.q.). 11. Dar marrada. Perfume.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Ocaso, Abala. 2. Pá, Alga, Dum. 3. Alho,
Aipo. 4. Mas, Emigrar. 5. Otaviano. 6. Orar, Fria. 7. Latoaria.
8. Emissor, Aos. 9. Raça, Amor. 10. Ata, Oral, Ar. 11. Sarau,
Régio. Verticais: 1. Opimo, Veras. 2. Cá, Ato, Mata. 3. Asar,
Içar. 4. Sal, Valsa. 5. Olheiras, Ou. 6. Goma, Toar. 7. Aa, Informar. 8. Agora, Olé, 9. Adir, Irar. 10. Lupa, Aio, Ai. 11. Amora,
Astro.
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Câmbio do dólar canadiano
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1 Euro = CAD 1.412770
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
INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
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
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.

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
Companhia séria está a
procura de uma pessoa
com ao menos 5 anos de
experiência em “Unistone”
e cimento. Muita boa remuneração segundo a experiência.
Pablo: 438-934-5727
Tony: 514-699-7923

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
Precisa-se de senhora para
fazer limpeza. Deve ser honesta, seriosa, meticulosa
em Côte St. Luc de 25h a
30h por semana e deve falar francês.
Joel: 514-817-8880

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

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 casal para cargo de supervisor de um edificio
no Plateau, perto da Universidade McGill. Pelo menos 5
anos de experiência,desenrascado,com ideias novas e
personalidade. Tarefas: Limpeza,manutenção e administração. Belo apartamento, boa remuneração e potencial.
Deve falar inglês. É importante ter carro.
SFF telefonar ou enviar
uma mensagem texto 514-913-4656
ou por e-mail pfeifer@groupefeifer.com

Precisa-se de assistente cozinheiro com
experiência e que fala francês. Salário
muito bem remunerado. 514-688-1015
Companhia de paisagismo precisa de homens para trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com experiência,
e, também uma pessoa para assistir nestas tarefas. Deve
ter um carro. Salário segundo experiência. 514-240-1535

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

†

Eduino Tavares

Faleceu em Montreal no dia 21
de janeiro de 2015 o Sr. Eduino
Tavares natural do Porto Formoso, São Miguel, Açores, com a
idade de 73 anos.
Deixa na dor sua esposa Leonilde Benfeito, seu irmão Anibal
(Odete), sua irmã Maria, 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
A missa de corpo presente foi sábado 24 de janeiro de
2015 às 11h na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Repos St-François D’Assise.
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.

†

Maria Duarte loureiro

Faleceu em Montreal no dia 24
de janeiro de 2015 a Sra. Maria
Duarte Loureiro, natural dos Altares, Terceira, Açores, com a idade
de 76 anos.
Deixa na dor seu esposo João
Loureiro, seu filho Lourenço (Ilda
da Costa), sua filha Maria do
Natal (Robert St-Jean), seu neto
François, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, Bellechasse, Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
O velória será sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015
das 14 às 17, das 19h às 22h e sábado das 8 às 9h30.
Seguir-se-à missa de corpo presente às 10h na Igreja
St-Esprit. Será sepultada em cripta no Cemitério Repos
St-François D’Assise.
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.

MEMORANDUM
Missa do 24° aniversário

Cornélio Medeiros

1 de Fevereiro de 1991
Sua família, recordando com
profunda saudade o seu ente
querido será celebrada uma missa em sua memória no domingo,
dia 1 de fevereiro de 2014, pelas
11h30, na Igreja de Santa Cruz,
agradecendo desde já a todas
as pessoas que possam participar nesta celebração.

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 514 815-1603

encontros
Senhora portuguesa de boa aparência (bonita), de
51 anos, com boas qualidades, não vivendo em
Montreal, está a procura de um homem divorciado
ou viuvo de 50 a 60 anos que não bebe nem usa
droga e que não é violente.
Se está interessado liga-me: 514-820-5331

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

Comer

e

Calar
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Hélio Bernardo Lopes
Pois é verdade, caro leitor, a diplomacia portuguesa nesta nossa III República, e praticamente desde o seu nascimento, logo depois do
triunfo da Revolução de 25 de Abril, é verdadeiramente a de comer e calar perante os grandes
interesses geostratégicos dos Estados Unidos.
E hoje também da Alemanha, no seio desta fantástica mascarada que é a dita União Europeia.
Uma realidade que vem a propósito da recente
decisão americana sobre a Base das Lajes.
A este propósito, repito aqui o que já em tempos
contei num outro escrito. A poucos dias – um ou
dois, talvez três – da invasão de Goa, Damão e Diu
pelo exército da Índia –, ao arrepio da real vontade
de Nehru –, teve lugar uma reunião do Conselho
de Ministros. Terminada esta, Luís Supico Pinto
dirigiu-se à sede da PIDE, onde se reuniu com o
matemático meu amigo, já por mim bastamente
referido, com Silva Pais, Barbieri Cardoso e mais
um ou outro. Ao fim de algum tempo, o matemático
decidiu ausentar-se da reunião, dirigindo-se à embaixada dos Estados Unidos, onde se encontrou
com o residente da CIA em Lisboa, e que era o
major Albert. Usou, então, do bluff, contando ao
seu amigo que Salazar, com o apoio do Governo,
havia tomado a decisão de abandonar a OTAN no
caso de vir a ter lugar a invasão sem que os Estados Unidos se lhe opusessem.
Contou-me o meu amigo matemático, em sua
casa e muitos anos depois, que Albert ficou em
pânico, de imediato se dirigindo para a sala de encriptação, de onde informou Langley e a Secretaria
de Estado do que Salazar (supostamente) havia
decidido. Num ápice, Kennedy estava a par dessa
tal decisão. Seguiram-se as ordens expressas e
reiteradas de Kennedy a John Gallbright, que era
o embaixador dos Estados Unidos em Nova Deli,
para que tal ato de agressão não tivesse lugar.
Mas se de Kennedy foi esta a reiterada ordem, o
que John Gallbright fez junto de Nehru e de Menon
foi exatamente o contrário, o que também permite
perceber o completo desnorte, em termos de comando e controlo, por parte de Kennedy e do seu
Governo.
Mostra este episódio o poder, fora de uma situação de guerra, que o Governo de Portugal possuía, fruto do seu patriotismo reconhecido, mas
por igual da firmeza política e de valores dos políticos desses nossos dias. Albert acreditou piamente no que o matemático lhe contou, uma vez
que de pronto reconheceu essa história como perfeitamente plausível ao nível de Salazar. Hoje, se
uma historieta do tipo fosse exposta ao residente
da CIA em Lisboa, o que suscitaria seria apenas
um sorriso. No mínimo. Indo um pouquito mais longe, esse funcionário poderia mesmo dizer: vocês
acordaram ao fim de quatro décadas?!
Claro está que Albert e Kennedy sabiam que Salazar fora Ministro dos Negócios Estrangeiros durante a guerra e que era um patriota que sabia o
que queria e para onde ia. Era um político cuja
ação se suportava em valores permanentes, que
colocavam os interesses históricos de Portugal
sempre em primeiro lugar. Um político que nunca
responderia, de um modo displicente, como agora
se ouviu a Rui Machete. A diferença entre um dia
solarengo e uma noite de Lua Nova, no meio de
um descampado do interior do País.
O que agora se pôde ver é que a posição política do Governo Português perante a recente
– já com uns dois anos – decisão dos Estados
Unidos foi o sorriso de Rui Machete, com um
discurso absolutamente inútil e inacreditavelmente pretensioso. Um dia solarengo e uma
noite de Lua Nova. O povo, porém, tem um importantíssimo instrumento: a democracia...

Mandato

de Incapacidade

Me. Elizabeth da Silva

não há outra possibilidade de vir a si, o mandatário pode decidir de retirar os aparelhos. Todas
pesar do que as pessoas podem pensar decisões relativamente a saúde vão ser tomadas
um MANDATO DE INCAPACIDADE pelo mandatário.
não é um testamento, e, não pode ser reconhecido, nem tem a mesma função, mas, tem a É certo que é preciso ter uma grande confianmesma importância.
ça no seu mandatário, mas, sem este documento
Um testamento aplica-se no momento da sua vai estar submisso o regime governamental da
morte e é relativo a distribuição dos seus bens, ‘CURATELA PÚBLICA’ onde há um controlo
um mandato de incapacidade é necessário antes governamental. O governo considera que se a
da sua morte. Ele entra em vigor no momento
onde você já não pode se ocupar de si próprio, e,
dos seus bens pessoais.
Quem precisa de um mandato de incapacidade?
Todos nós precisamos, não importa a idade. O
porquê é muito simples, nunca sabemos o que
amanhã nos espera; um acidente, uma doença ou
mesmo pior ainda, nunca podemos saber o futuro, mas, podemos prevenir. Como? Dando o
mandato ao notário para preparar um mandato
de incapacidade:
Um mandato é um documento que dá a possibilidade a uma pessoa de nomear alguém de
confiança para lhe representar se ficar incapaz,
segundo a idade, acidente ou doença. Esta inca- pessoa não tem este documento, não tem uma
pacidade pode ser total ou parcial, permanente pessoa de confiança para se ocupar dela, o goou temporária, não é uma procuração porque é verno vai agir para a proteger.
um documento que não dá a possibilidade a uma O mandato dá a possibilidade a pessoa em boa
pessoa de lhe representar a partir do dia da as- saúde de escolher quem vai se ocupar desta pessinatura, e a partir do momento que há caso de soa e administrar os seus bens em caso de inreferir a uma incapacidade da pessoa.
capacidade. Se não tiver mandato, o notário vai
A incapacidade é determinada por uma evalua- reunir um conselho de família constituído pelo
ção medical, psicossocial, ou outra feita pelo no- menos 5 pessoas que vão decidir, “quem vai se
tário.
ocupar da pessoa incapaz?”
Pode não ser a pessoa da sua escolha, mas, esta
Um mandato é um documento onde uma pessoa vai dever apresentar contas a um emprepessoa nomeia uma outra pessoa para tomar gado do governo todos anos. Todas as despesas
as responsabilidades seguintes:
vão ser verificadas e controladas sans exceção.
Nesta situação, por exemplo, vai ser muito di1-Administrar todos os seus bens, como por fícil vender uma propriedade porque o governo
exemplo: depositar nas contas bancarias, retirar, controla as condições da venda. Não deixe estas
pagar faturas, impostos, aceitar sucessões, obter responsabilidades e problemas aos seus familiaempréstimos para a pessoa incapaz em caso de res, organiza a sua vida.
necessidade sem outra autorização e até vender Um mandato de incapacidade faz poupar muito
móveis e imóveis.
dinheiro, tempo e problemas aos seus familiares.
Não espere, a vossa vida é muito frágil .
2-Tomar todas as decisões relativas a saúde da Para mais informações
pessoa incapaz sem exceção. Esta responsabili- contacte Me. Elizabeth da Silva, notaria
dade dá, por exemplo, o direito de dar o acordo, Telefone: 514 481.4678
se for necessário, de operar e fazer tratamentos, Escritório em Laval e Blainville.
ou mesmo, se tiver respirar artificialmente, e, que Deslocamos ao domicilio.

A

A incapacidade é
determinada por
uma evaluação medical,
psicossocial, ou
outra feita pelo notário.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Estás-te

criando

Joel Neto
Terra Chã, 5 de Dezembro de 2014
Ouvia-nos como se se interessasse, e os que o conheciam – inclusive o mais bru tos – diziam que era
inteligente. Cruzámo-nos pela primeira vez num
concurso de ortografia. Estava lá o Jorge António.
E outros. Foi o Jaca quem mais forte impressão me
causou, porém. Ouvia e olhava. Não era tímido,
nem expansivo, nem catalogável. Tinha coisas a dizer, mas podia ficar apenas a ouvir e a olhar. Havia
algo de subversivo no modo como ouvia e olhava.
Morreu a apanhar lapas, poucos anos depois. Eu
já estava em Lisboa e ele talvez não chegasse a ir,
mesmo que não tivesse morrido. Imagino que lhe
parecesse mundano.
O Jaca morreu e o Baeta também já não está cá.
Nenhum regresso é completo e talvez a infância
não passe de uma efabulação. Um paradoxo da
vida na província (chamemos-lhe assim) é a obsessão com o sábado. Eventos culturais e manifestações de solidariedade, torneios de golfe, reuniões
de confrarias gastronómicas e simples encontros de
amigos – é tudo ao sábado, como se até as coisas
mais divertidas devessem ser despachadas todas no
mesmo dia. De início, faziam-me algum convite,
e eu logo de olhinhos em rebrilhâncias, cheio de
desejos de pertença: “Claro, lá estarei!” Só então
me ocorria averiguar: “Espera, não me digas que
também é no sábado...”
E era. Hoje, já me convidam menos. Falto muito.
Mesmo assim, ainda no sábado passado fizeram
anos duas pessoas das relações cá de casa.
Em 2015 vão fazer anos num sábado outra vez.
Toda a gente faz anos ao sábado. E eu, podendo,
peço escusa. De qualquer maneira, sinto menos
culpa este ano do que no ano passado. E para o ano
vou sentir menos culpa ainda. O sábado é o nosso
dia, e é inalienável. De manhã cirandamos pela cidade, passeando o Melville. Às vezes sentamo-nos
a debicar uma Dona Amélia e a ver a chuva cair,
outras agarramos no carro e damos uma volta à
ilha, lentamente, ouvindo os pneus pisar o orvalho.
Nos melhores dias compramos um frango assado e
paramos num cerrado com vista. Comemos, deitamo-nos a ler e ouvimos o vento. Nos piores vamos
ao Bar do Abismo, nos Biscoitos, e embriagamo-nos de vinho a copo e chouriço à bombeiro – e
depois voltamos devagar, freguesias fora, tentando
descortinar entre o nevoeiro as silhuetas de São
Jorge, do Pico, da Graciosa. No alarms and no surprises, canta Malia. Tenho o disco no porta-luvas
desde o primeiro dia – quase todas as semanas o
ponho no leitor.
Ao sábado.

e as ideias para textos que tive ao seu volante, e
as vezes que o deixei ser assaltado e até multado.
Apeteceu-me pedir-lhe desculpa. E agradecer-lhe.
E prometer-lhe que não o empandeirarei como aos
outros, em stands de esquina, destinado a alguém
que não conhece a sua história. A nossa.
O campo ensina-nos a dar valor a esse tipo de coisas. No campo, nós podemos deixar envelhecer um
objecto sem ir a correr comprar outro para o seu
lugar. O meu carro é um Chrysler PT Cruiser. É tão
ridículo como a maior parte dos outros carros que
tive – um Visa, uma 4L, um Smart –, e ademais há
apenas dois aqui na ilha, o meu cerise e um outro
cinzento, pelo que toda a gente sabe sempre onde
estou. Mas voltou comigo. Esteve estacionado no
Bairro Alto, depois na Costa do Castelo e agora
está aqui, permitindo-me subir e descer serras a pique, passear os amigos que nos visitam, percorrer
canadas onde alguns se recusam a entrar de jipe.
Esta manhã chumbou na inspecção, e o meu primeiro impulso foi coleccioná-lo. Também é uma
declaração de amor, isso. Assim se ama, a partir de
certa idade: decidindo guardar para sempre. E deixando de ter vergonha disso.

Ponta Delgada, 12 de Dezembro de 2014
Desvio rápido a São Miguel, para burocracias.
Marcamos um bife no Alcides, damos um salto à
Solmar – e, quanto ao resto, cumprimos o plano e
fazemos tempo. É bonita, Ponta Delgada, mas na
verdade já temos cidades a mais. Voltamos com
frequência a Lisboa e pelo menos duas vezes por
semana descemos a Angra do Heroísmo.
Angra perdeu a relação com o mar e a sua economia é hoje muito frágil, mas em tudo o mais
supera Ponta Delgada. Tem uma arquitectura mais
bela, tem uma história mais rica e, sendo às vezes
tão rural como urbana, é infinitamente mais cosmopolita. As pessoas ainda só usam um telemóvel,
ninguém chega atrasado a lado nenhum e as festas
são uma alegria. Ou talvez me assistam sobretudo
razões sentimentais. As razões sentimentais são
importantes no meu negócio. De qualquer modo,
a religião enforma tudo. Em São Miguel celebra-se
o Santo Cristo, na Terceira o Espírito Santo. Em
São Miguel Deus é trovão, na Terceira – que o diz
é o Maduro-Dias, morro de inveja – vê televisão
connosco. Todos os anos o deixamos sete semanas
nas nossas salas de estar, sob a forma de coroa, ali
pousado ao nosso lado. Pessoalmente, não conheço
nada mais subversivo do que isso.
Amanhã estaremos de volta. Apanharemos uma
viagem terrível, como sempre no Inverno, e chegaremos mais vivos do que nunca. Durante alguns
dias, riremos nervosamente dos ventos ciclónicos,
dos poços de ar, da aterragem às cambalhotas.
Para a semana já nos riremos apenas de nós próprios. Seja como for, morrer na TAP, a caminho de
Lisboa, teria bastante menos nobreza. Os Açores
também são uma missão. Qualquer vítima destes
Terra Chã, 11 de Dezembro de 2014
Sempre deplorei o amor aos automóveis como o aviõezinhos com que vamos desafiando a ordem
epítome do declínio de uma civilização. Mas não natural das coisas teria de ser considerada uma baime esqueço do dia em que fui buscar o meu ao bar- xa de guerra.
co, após uma semana de alto mar, e de repente dei
por mim a lavá-lo à mão, com uma mangueira e Terra Chã, 15 de Dezembro de 2014
um balde, como faziam os meus vizinhos. “Procu- Outras vezes é só isto de entrar num café com uma
ras uma vida mais autêntica, mais livre e parcimo- nota em riste, pedir troco para a máquina de tabaco
niosa?”, murmurei. “Não fazes mais do que a tua e receber cinco moedas, um sorriso e nenhum:
– Ai, meu Deus...
obrigação.”
E, ali, esfregando-o e aspirando-o e polindo-o, Nem lamuriento, nem amargo, nem sequer inexeu pude ver-nos, a mim e a ele. E os lugares onde pressivo. Ainda há pouco, ao passar pelo Retiro
me transportou, e as chuvadas de que me protegeu, dos Cantadores e Tocadores, no lugar a que cha-

mam Vinha Brava. Nunca tinha lá entrado e não
sei quando voltarei. Mas vinha cheio de vontade
de um cigarro e encostei o carro. A dona areava tabuleiros, com os seus Crocks de contrafacção. Um
velho à espera de parceiros para o dominó chamou-a pelo nome:
– Tens um cliente.
Ela levantou os olhos, sorriu-me. Gritou lá para o
fundo: – Ó João Vítor!
Fez novo sorriso, cúmplice. “Diabo dos homens,
que quando são precisos enfiam-se sempre não sei
onde”, dizia o sorriso dela. Retribuí. “A sobrevivência tem os seus expedientes”, dizia o meu. Secou as mãos e veio até ao balcão. Estiquei-lhe uma
nota de vinte e pedi câmbio. Fez um ar despachado,
deu-me notas e moedas e voltou a sorrir.
Nos Açores nunca faltam trocos. É toda a gente
pobre – as moedas são a própria linguagem. Nas
ruas da cidade, passam de mão em mão os bilhetes
de estacionamento a que restem alguns minutos.
Os rapazes das multas vêem-nos chegar imediatamente após carregarem no “Enter” e desfazem-se
em desculpas. E em mais desculpas. E em mais
desculpas ainda.
As multas são de três euros. Às vezes de dois.
Naturalmente, a ética republicana também tem o
seu lado negro. Experimentem dar uma instrução
a uma empregada doméstica. Ou manifestar entusiasmo com o trabalho num jantar de amigos. Ou
faltar ao jantar.
Mas tudo tem a sua aprendizagem. E, como ponto
de partida, isto chega-me: pedir troco para o tabaco
e não fazer ninguém chorar.
Terra Chã, 16 de Dezembro de 2014
Leio sobre o drama de Faustino Asprilla, oito anos
depois de ter saído das primeiras páginas para regressar a casa, e não consigo ficar-lhe indiferente.
“Dei a vida ao futebol e agora tenho de fugir da
minha terra”, diz.
Gostamos de pensar que os futebolistas são mais
incultos do que nós. Este não é. Podia ter lamentado a marcha do mundo, o fim dos valores, o enigma
do milénio. No momento de erguer a voz, aquilo
que lamentou foi que esse caldeirão de desespero e
ódio a que chamamos Século XXI possa forçar um
homem a partir da sua terra.
Lá de longe, da distante Tuluá, com outro oceano
por horizonte, a sua história fez-me sentir um homem de sorte. Também há problemas na minha terra. Temos alcoolismo e violência doméstica, abuso
sexual e gravidez precoce como mais nenhum lugar em Portugal. Lideramos os rankings nacionais
de analfabetismo, insucesso escolar e abandono
escolar, assim como os de desemprego, Rendimento Social de Inserção e pobreza persistente. Somos
últimos no acesso aos cuidados primários de saúde,
últimos nas listas de espera para cirurgia e últimos
em participação eleitoral. Sempre que o assinalo,
arranjo chatices. Mas ninguém me impede de viver
aqui. Asprilla, pelo contrário, é alvo de extorsão,
chantagem e ameaças. Tem de partir com a família.
Acabariam por matá-los a todos.
E eu, neste lugar tão distante, percebo-o melhor
porque, no fim, a sua indignação foi essa: a necessidade de deixar a sua terra.
Ter uma terra é o diabo. É ter uma identidade e é
ter uma memória. Ao pé de ter uma terra, tudo o
mais me parece menor – o trabalho, a paternidade,
a própria a arte.
Ter uma terra é o diabo e é redenção também. Sinto sempre pena de quem não tem uma terra.

Somos

Única
da História
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a

Geração
Que Destruiu a
Capacidade de Sonhar
dos Jovens
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

as gerações passadas, os jovens criticavam os conceitos sociais, sonhavam com
grandes conquistas. Onde estão os sonhos dos
jovens? Onde estão as suas interrogações? O
sistema social é tão agressivo que tornou os
jovens passivos, controlou-os inteiramente,
roubou-lhes a identidade, transformou os
num numero de identidade. Eles não criticam
o veneno do consumismo, a paranóia da estética e a loucura do prazer imediato divulgados pela propaganda dos média. Para muitos
deles, o futuro é pouco importante.
O que importa é o hoje. Não têm uma grande
causa para lutar.
Os pais e os professores deviam ser vendedores
de sonhos. Deviam plantar as mais belas sementes no interior dos jovens para os tornar intelectualmente livres e emocionalmente brilhantes.
Deveriam ser inspirados a sonhar com grandes
conquistas, conquistas de uma vida irrigada com
paz, justiça, e sabedoria. Conquistas de uma vida
exuberante, que exaltam a vida humana.
Professores e alunos passam anos juntos sem
partilharem as suas histórias.
Sem aprenderem lições mútuas de vida. O resultado? Os alunos saem das universidades com
diplomas nas mãos, mas despreparados para lidar com fracassos, decepções, desafios ou confrontos. Não sabem abrir as janelas da sua mente,
libertar a sua criatividade, pensar antes de reagir,
interpretar o que as imagens não revelam e resgatar a liderança do (Eu) nos focos de tensão.
Para finalizar, gostaria de dizer que, se alguém
quer ter uma família perfeita, filhos que não os
decepcionem, alunos que não o frustrem, e colegas de trabalho que não os aborreçam, o melhore é mudarem-se para outro planeta. Temos
que aceitar as pessoas com os seus limites para
construir relações saudáveis com elas.
No terreno da razão temos que nos recordar:
Que uma pessoa inteligente aprende com os seus
erros; e uma pessoa sábia aprende com os erros
dos outros. Temos que tentar transformar a relação com as pessoas que amamos
Num oásis de paz e de grande aventura.

Referendo

e limitação
do número de deputados

António Pedro Costa

E

m Dezembro de 2010, a Assembleia Legislativa dos Açores aprovou, pela primeira vez,
uma anteproposta de lei que visava a criação do
referendo regional, iniciativa que caducou com
o termo da legislatura em 2012, mas entretanto
aprovada na Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República.
Os Açores são, assim, a primeira região do país a
introduzir esta forma de participação dos cidadãos,
pressuponde-se que possa ser convocado com
3.000 assinaturas. Esta proposta foi apresentada
pelo PCP/Açores, argumentando que, ao contrário
do que acontece com os referendos nacionais e de
carácter local, estava ainda por elaborar a lei orgânica que permitisse tornar uma realidade este tipo
de consultas ao nível regional, aberta pela revisão
constitucional de 1997.
Foi o Deputado Aníbal Pires, do Partido Comunista quem assegurou na discussão da anteproposta
que não estava subjacente à iniciativa a propositura
de nenhum referendo regional, mas apenas o empenho em “contribuir para que o Estatuto Político Administrativo da Região fosse regulamentado, para
que os cidadãos e as forças políticas da Região, se
o quisessem, poderem dispor deste instrumento democrático. A partir de agora existe a possibilidade
da Assembleia Legislativa apresentar propostas de
referendo regionais, através do qual os eleitores recenseados podem pronunciar-se acerca de questões
de relevante interesse específico regional. Assim,
os açorianos poderão utilizar, em termos vinculativos, este direito de pronúncia direta, introduzido no
Estatuto Político-Administrativo dos Açores.

José Fialho

de

Coordenado por José Pereira

A iniciativa poderá ser tomada pelos deputados,
pelos grupos ou representações parlamentares,
pelo governo regional ou por grupos de pelo menos três mil cidadãos recenseados, ficando sujeita,
tal como os referendos nacional e local, à fiscalização do Tribunal Constitucional que, se considerar
inconstitucional ou ilegal, a devolve à Assembleia
Legislativa para eventual reformulação. Caso contrário, esta deve ser de imediato enviada ao Presidente da República, a quem cabe, nos termos
constitucionais, a decisão final sobre a convocação
do referendo. Entretanto, o Presidente da República promulgou o regime do referendo, mas sugere
contudo a reponderação da imposição de um prazo para o chefe de Estado comunicar a decisão do
Tribunal Constitucional sobre a consulta popular,
tendo em vista eliminando as dúvidas ou equívocos
interpretativos que possam subsistir nesta matéria.
Por outro lado, importa referir uma outra iniciativa do Parlamento dos Açores, em julho de 2013,
desta feita de autoria do Deputado Paulo Estevão,
do PPM, e igualmente por unanimidade, foi aprovado o texto final relativo à proposta para limitar a
57 o número de eleitos na Assembleia Legislativa
dos Açores.
Até agora, o número de deputados na ALRAA,
entre 1976 e 2012, datas das primeiras e últimas
eleições legislativas regionais, passou de 43 para
52. Assim, a cláusula da limitação de deputados
entrará em vigor a tempo das eleições de 2016 nos
Açores, apesar do número de inscritos nos cadernos eleitorais ter um grande incremento nos últimos anos, devido ao recenseamento eleitoral automático, depois dos cartões de cidadão.

Almeida

jaz sepultado, num mausoléu de mármore de Estremoz, para o qual José Queirós deu o projecto,
Foi escritor, jornalista, panfletário e sobretudo e em que Simões de Almeida Sobrinho pôs no
contista. A sua vida difícil marcou profundamen- fecho da abóbada dois gatos adormecidos. À dite a sua obra. José Valentim Fialho de Almeida reita da porta as palavras com que o artista terminasceu em Vilar de Frades, Alto Alentejo, no dia nava a apresentação dos “Gatos”: “Miando pou7 de Maio de 1857. Filho de beirões — o pai era
professor primário fez com o pai os primeiros
estudos que continuou em Lisboa, no Colégio
Europeu, com a po-breza por «irmã gémea».
Em 1872, foi obrigado a empregar-se como
praticante de farmácia e «apodreceu durante sete
anos, entre emplastros e pílulas», mal alojado e
mal alimentado. Conseguiu concluir os estudos
secundários e matricular-se na Escola Politécnica. A morte do pai obrigou-o a encarregar-se da
família, colaborando em dicionários, pequenas
folhas literárias e dando lições. Entretanto, conseguiu formar-se em Medicina. Então, afirma:
«Em vez de seguir nas facilidades profissionais,
cometi a tolice de me lançar na vida literária».
Segundo Raul Brandão, Fialho era «um boémio
com a boca cheia de sarcasmo». Em 1893, casou
rico em Vila de Frades com uma sua parente — a
qual morreria passados 10 meses — tornando- co, arranhando sempre e nao temendo nunca”.
-se proprietário rural, «janota de pálio rico, com Impossível é não recordar as palavras do escriuma jóia tão grande que parecia falsa».
tor, momentos antes da sua morte. Ia Fialho de
Agressivo para com a pequena e alta burgue- Almeida num carro de azinho, no caminho entre
sia financeira, a sua ternura ía, para a gente sim- Cuba e Vila de Frades, quando, apressado, reples. Entre a sua prosa de combate, destacamos comendou ao criado que fizesse os animais an«Os Gatos» — seis volumes que constituem o dar mais rápido. “Toca nas bestas, se queres que
conjunto de pecas publicadas mensalmente de chegue vivo a casa”, terão sido as suas últimas
1889 a 1894. Fialho morreu na sua terra, onde palavras. Ironias do destino...

Sporting

e FC Porto
definem qualificação
para as meias-finais

O

s ‘grandes’ Sporting
e FC Porto procuram
na quarta-feira juntar-se
a Marítimo e Benfica nas
meias-finais da Taça da
Liga de futebol, nas receções a Vitória de Setúbal
e Académica, respetivamente.
Antes da quarta jornada da
terceira fase, ambos lideram
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pode atingir oito pontos,
caso vença em Guimarães
na última ronda. A formação agora comandada por
Bruno Ribeiro, além de jogar em Alvalade, ainda vai
receber o Boavista, que tem
um ponto e necessitaria de
uma conjugação improvável
de resultados para chegar às
‘meias’, enquanto o Vitória

Liga, cabendo-lhe então defrontar o Marítimo, no Funchal, onde foi derrotado no
domingo (1-0), na 18.ª jornada da I Liga. O Sporting
de Braga, que soma quatro
pontos, apenas joga na próxima semana, no terreno do
Rio Ave, que antes ainda
visita o União da Madeira e
ainda não pontuou, enquan-

Liga dos campeões

os seus grupos e a ambos as
vitórias são suficientes para
assegurarem a passagem à
próxima fase da competição
e marcarem encontro com
Benfica, no caso do Sporting, e Marítimo, no caso do
FC Porto.
Apesar de liderarem o
Grupo C com seis pontos,
os ‘leões’ necessitam de
vencer o Vitória de Setúbal,
na quarta-feira, para defraudar as expetativas dos
sadinos, que somam quatro
pontos, mas contam menos
um jogo, e Belenenses, que
folga nesta jornada e ainda

de Guimarães já está eliminado, uma vez que ainda
não pontuou. Vindo de um
triunfo curto sobre a Académica no campeonato (1-0),
o Sporting procura marcar
encontro com o Benfica na
Luz, que acontece na semana imediata ao dérbi que
opõe os rivais lisboetas na
20.ª jornada da I Liga, em
Alvalade. No Grupo D, o
FC Porto lidera mais folgadamente, com sete pontos,
e, se vencer a Académica na
quarta-feira, assegura um
lugar entre os candidatos à
presença na final da Taça da

to a Académica tem a possibilidade de chegar aos 10
pontos, mas, para isso, necessita de vencer no Estádio
do Dragão e na receção aos
madeirenses, que até podem
chegar aos nove pontos se
derrotar as formações de
Vila do Conde e Coimbra.
Benfica e Marítimo qualificaram-se para as meias-finais da prova, ao vencerem
respetivamente as ‘poule’ A
e B, que foram disputadas
por quatro equipas, menos
uma do que os agrupamentos C e D, ainda com duas
jornadas por disputar.

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
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
48 19 16
2-Barcelona
47 20 15
3-Atlético Madrid 44 20 14
4-Valencia
41 20 12
5-Sevilla
39 19 12
6-Villarreal
38 20 11
7-Málaga
32 20 9
8-Eibar
27 20 7
9-Espanyol
26 20 7
10-Rayo Vallecano 23 20 7
11-Real Sociedad 22 20 5
12-Celta de Vigo 21 19 5
13-Athletic
20 20 5
14-Córdoba
18 20 3
15-Deportivo
18 20 4
16-Getafe
17 19 4
17-Elche
17 20 4
18-Levante
16 20 3
19-Almería
16 20 4
20-Granada
15 20 2

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

D
3
3
4
3
4
4
6
7
8
11
8
8
10
8
10
10
11
10
12
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
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
11
6
4
6
5
6
5
6
8
8
7
7
11
8
7
4
5

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

P	 J	V	
1-Lyon
48 22 15
2-Marseille
44 22 14
3-Paris SG	
44 22 12
4-Saint-Étienne 40 22 11
5-Monaco
39 22 11
6-Montpellier
35 22 10
7-Bordeaux
33 22 9
8-Nice
31 22 9
9-Nantes
31 22 8
10-Rennes
30 22 8
11-Stade de Reims 29 22 8
12-Guingamp
28 22 9
13-Lille
27 22 7
14-Bastia
23 22 5
15-Lorient
23 22 7
16-Évian TG	
23 22 7
17-Toulouse
22 22 6
18-Caen
21 22 5
19-Lens
20 22 5
20-Metz
20 22 5

Alemanha
Bundesliga

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

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

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

P	 J	V	
49 20 15
42 20 12
34 20 10
34 20 8
33 19 9
31 20 8
28 19 7
27 20 6
27 20 7
26 20 6
26 20 6
25 20 5
25 20 6
24 20 6
20 20 4
19 20 4
19 20 3
18 20 4
12 20 2
9 20 3

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

D
1
2
6
2
4
5
5
5
7
6
6
5
7
8
8
9
7
10
12
16

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

P	 J	V	
45 17 14
34 17 10
28 17 7
27 17 7
27 17 8
27 17 9
26 17 7
24 17 7
23 17 6
19 17 4
19 17 5
18 17 3
18 17 5
17 17 4
17 17 4
17 17 4
15 17 4
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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Paixão, superação e sonho,

Liga Sagres
P
46
40
39
35
31
27
26
25
24
24
23
21
19
17
15
12
12
10

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

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

J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
12
11
10
9
7
7
6
6
6
7
6
6
5
4
3
1
1

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

D GM
2
41
2
42
1
35
3
32
5
29
5
17
6
24
5
22
6
24
6
17
9
22
9
19
11 15
11 15
11 10
12 13
8
11
10 13

GS
8
10
14
15
13
18
24
26
24
18
24
25
31
31
26
35
26
33

19ª jornada - horas de montreal
SC Braga - Moreirense
30/01 15:30
Benfica - Boavista		
31/01 12:00
Nacional - Belenenses
31/01 12:30
Penafiel - V. Guimarães
31/01 15:15
Académica - Marítimo
01/02 11:00
Rio Ave - Estoril Praia
01/02 11:00
Gil Vicente - V. Setúbal
01/02 11:00
Arouca - Sporting		
01/02 13:00
FC Porto - P. Ferreira
01/02 15:15

P

J

V

E

D

43
43
42
41
38
38
36
35
35
35
34
33
32
32
31
30
30
27
27
27
24
21
21
17

24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24

12
11
11
11
10
9
10
10
10
9
10
9
8
8
9
7
7
6
6
7
6
4
6
4

7
10
9
8
8
11
6
5
5
8
4
6
8
8
4
9
9
9
9
6
8
9
3
5

5
3
4
5
6
4
8
8
9
7
10
9
8
8
11
8
8
9
9
11
10
10
15
15

RESULTADOS
UD Oliveirense 1-0 FC Porto B
Marítimo B 0-2 Desp. Aves
Trofense 0-2 Benfica B
Sporting B 5-3 Farense
Sp. Covilhã 4-0 Portimonense
U. Madeira 0-0 Beira-Mar
Ac. Viseu 1-1 Chaves
Atlético CP 1-1 Freamunde
SC Braga B 1-2 Tondela
Feirense 1-2 V. Guimarães B
Leixões 2-1 Olhanense
Oriental 1-0 Santa Clara

GM GS
31
33
28
46
31
31
34
34
39
28
44
30
25
27
26
29
24
25
37
29
29
19
22
19

24
25
13
32
28
25
31
23
28
22
38
29
26
27
34
30
26
34
35
38
36
28
46
42

25ª jornada - horas de montreal
Desp. Aves - SC Braga B	
31/01 10:00
Olhanense - Feirense
01/02 10:00
V. Guimarães B - UD Oliveirense 01/02 10:00
Chaves - Atlético CP
01/02 10:00
FC Porto B - Sp. Covilhã
01/02 10:00
Portimonense - Marítimo B	 01/02 10:00
Farense - U. Madeira
01/02 10:00
Freamunde - Ac. Viseu
01/02 10:00
Tondela - Trofense		
01/02 10:00
Santa Clara - Sporting B	
01/02 11:00
Benfica B - Leixões		
01/02 11:00
Beira-Mar - Oriental		
01/02 11:00

os ingredientes do futebol
Pedro Barbosa

O

futebol é um desporto seguido com paixão, cheio de emoções e
mistura de sentimentos.
Esta semana viveram-se
muitos momentos. Alegria,
tristeza, surpresa, superação, coragem, confiança e
a capacidade de sonhar foram sentidos e vividos por
adeptos, treinadores e jogadores.
Nem sempre quem é melhor ganha e foi isso que
aconteceu neste fim de semana em Inglaterra. Em
terras de sua majestade,
Chelsea e Manchester City
viveram um dia para esquecer. Na sua própria casa foram eliminados por equipas
do 3º e 2º escalão.
Então, eles não são muito
melhores? É verdade, mas
as surpresas acontecem e
a imprevisibilidade existe.
Aquilo que parecia certo
acabou por não se verificar.
Os «pequenos» Bradford
e Middlesbrough tiveram
a coragem e a ousadia de
irem a casa dos poderosos
e eliminá-los.
O que passou pela cabeça
dos adeptos do Chelsea e
do Manchester City? Não
queriam acreditar no que
estavam a assistir. E, do
outro lado, só existia festa e alegria. A história foi
escrita e fica o registo dos
nomes das equipas, dos jo-

viveram três jovens portugadores e treinadores.
Memorável e surpreen- gueses em clubes diferentes.
dente e é assim o futebol.
Quando se é criança e se
Falou-se de superação na joga futebol, pensa-se semvitória dos pequenos pe- pre em ser jogador de furante os grandes, mas tam- tebol profissional e atingir
bém se fala na recuperação a equipa principal. É esse
de uma lesão grave. Helton sonho que muitos perseé um desses exemplos. Vi- guem e apenas alguns conveu uma situação dessas seguem. Aqueles que têm a
aos 35 anos e podia ser o felicidade de o atingir têm
fim de uma grande carreira. de agarrar com todas as forDurante 9 meses trabalhou ças as oportunidades que
na recuperação e imagino surgem.
as dificuldades e o sofri- O mês de Janeiro e, prinmento. Mas, acima de tudo, cipalmente, a última sematinha em mente regressar. na, tem trazido, para três
Voltar a jogar futebol e po- jovens, novas e grandes
der fazer aquilo que mais emoções. É verdade que
gosta. Não tenho dúvidas as situações não são todas
que era o que mais queria. iguais nos clubes. O seu
Não era forma de terminar aparecimento surge nuns
a carreira e Helton teve casos por necessidade,
com certeza que superar-se noutros por falta de opção
e noutros pela qualidade e
em muitos momentos.
O resultado chegou no potencial que demonstram.
início deste ano. A baliza Gosto de ver jovens a apado Porto voltou a ser sua a recer nas primeiras equipas
14 de Janeiro num jogo da e a responderem de uma
Taça da Liga, mas foi em forma positiva em campo.
Braga, também para a Taça A estreia é sempre um
da Liga, a 21 deste mês que momento que marca e será
se sentiu vivo, como referiu sempre recordado.
Sabemos que o caminho
no final. Grande exibição.
A luta interna e a concor- para estes jovens e todos
rência que se quer saudável aqueles que estão a aparee competitiva fazem parte cer não é fácil e está apenas
de uma equipa e o seu re- no início. Mas espero que
gresso trouxe isso à baliza a confiança dos treinadores
se mantenha e a aposta tedo Porto.
E o que dizer do concreti- nha continuidade.
zar de um sonho de criança? Foi com certeza o que

Parabéns

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-Arouca
4-Nacional

3
3
3
3

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

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

7
3
1
1

0
3
6
3

9
4
3
1

Moreirense 2-0 Arouca
Benfica 1-0 Nacional
Nacional 1-1 Moreirense
Benfica 4-0 Arouca
Arouca 1-0 Nacional
Moreirense 0-2 Benfica

2
2
1
0

1
0
1
0

0
1
1
3

4
6
6
1

2
5
4
6

7
6
4
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 0-1 Marítimo
Sp. Covilhã 3-2 Estoril Praia

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

3
3
2
2
2

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

3
3
2
2
2

2
1
1
0
0

0
2
1
1
0

1
0
0
1
2

5
5
4
0
0

3
4
2
1
4

6
5
4
1
0

V. Setúbal 2-0 V. Guimarães
Belenenses 3-2 Sporting
Sporting - Setúbal
28/01 14:45
Boavista - Guimarães 28/01 14:45
V. Setúbal - Boavista 04/02 11:00
Guimarães - Belenenses 04/02 11:00

2
1
1
1
0

1
1
0
0
0

0
1
1
1
2

5
3
1
3
0

2
3
1
4
2

Académica 1-0 Rio Ave
SC Braga 1-1 FC Porto
FC Porto- Académica 28/01
U. Madeira - Rio Ave 28/01
Rio Ave - SC Braga
04/02
Académica - U. Madeira 04/02

7
4
3
3
0

20:45
20:45
16:00
16:00

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

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

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

A equipa de Mercearia Sá e Filhos jogaram na final sábado enfrentando os
Blitz para a taça, e ganharam 7-0 na liga LASM. Parabéns aos Campeões.

