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não tem receitas

próprias para um terço
das despesas”

Passos Coelho afirma-se
Preparado Para Tudo
“Eu quero dizer com
muito à vontade a todas as senhoras deputadas e aos senhores
deputados que eu estou pessoalmente e a
minha família está pessoalmente preparada para neste ano
de eleições enfrentar todo esse tipo
de debate político”, declarou Pedro
Passos Coelho, no encerramento das
jornadas parlamentares do PSD, na
Alfândega do Porto. O presidente dos
sociais-democratas e chefe do executivo PSD/CDS-PP referiu que foi questionado pela comunicação social sobre
a eventual entrega de declarações fora
de prazo e, dirigindo-se a quem quer
“remexer” na sua vida, disse que já
se atrasou com certeza muitas vezes,
mas que quando o Estado lhe exigiu
sempre pagou o que devia, e nunca
usou o cargo de primeiro-ministro em
seu benefício.

10

Mordomo

de Santa Cruz e
coordenador da Festa
de Santo Cristo
6
Servico de análise do seu vinho
Vendem-se

Mosti Mondiale 2000

42 variedades de

mosto à sua escolha

TinTo
ou branco

20 LiTros

40 $

cada

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

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

Para mais informações, contactar MARCO

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

A Voz de Portugal | 4 DE Março de 2015 | P. 2

Agenda comunitária

Festa

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
4 de março
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00J
ornal da Tarde
09:10 5 Minutos Num Instante
09:16	Biosfera
09:46	Tintim Por Tintim
10:00 Há TardeDireto
13:00 Portugal em Direto
14:01 Cuidado com a Língua!
14:14	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Grande Entrevista
Entrevista ao
Presidente da S´ria
16:28	Biosfera
16:58 O Preço Certo
17:48 Os Nossos Dias
18:18	Telejornal Madeira
18:44	Telejornal Açores
19:15	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal AméricaDireto
20:35	Ideias que Brilham
20:59	Água de Mar
21:29 Sabia Que?
21:55 Poplusa
	Melech Mechaya
22:53	Maria de Lurdes Pintasilgo
23:48 Literatura Agora
00:17	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
quinta-FEIRA
5 de março
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:10 Sabores das Ilhas
09:46 Há TardeDireto
13:00 Portugal em Direto
14:01	Bem-vindos a Beirais
15:15 Futebol: Taça de Portugal
	Nacional x Sporting
16:35 Sabia Que?
16:55 O Preço Certo
17:00 Festival RTP da Canção
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:20	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30 Flash 7 Dias
21:02	Água de Mar
21:33 Sabia Que?
21:58 Pit Stop
22:50 Documentário a designar
23:53 Palcos Agora
00:22	Telejornal Açores
00:57	Telejornal Madeira
sexta-FEIRA
6 de março
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Photo Madeira
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:35 Sabia Que?
16:55 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 AméricaDireto
20:30 Sexta às 9
21:05	Água de Mar
21:35 Sabia Que?
21:50	Grande Entrevista
22:50 Documentário a designar
23:50 Sabores das Ilhas
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
sábado
7 de março
01:30 Photo Madeira
02:00 Ainda Bem Que Vieste
Joaquim Letria
02:35	Ideias que Brilham
03:00	Bom Dia Portugal
05:45	Inesquecível
Ana Bola e Mico
da Câmara Pereira
07:00 Programa a designar
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Prós e Contras
11:10 Consigo
11:40 Correspondentes
12:00 Atlântida - Açores
13:30	Repórter Madeira
14:00	Grande Entrevista
15:00	Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Festival RTP
da Canção 2015
19:00 24 HorasDireto
20:00 Programa a designar
21:40 Zona Mista
23:45 Ainda Bem Que Vieste
Joaquim Letria
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
domingo
8 de março
01:30 Pela Sua Saúde
01:55	África 7 Dias
02:30	África Global
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:10 Podium
	Troféu Rotax:
Eduardo Leitão
07:00	Nha Terra Nha Cretcheu
	Manu Preto / Carnaval
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Só Visto!
10:10 Aqui Portugal
	Tábua
15:00	TelejornalDireto
16:20 Açores - 9 Ilhas
na Europa
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00	Voz do Cidadão
20:20	Got Talent Portugal
22:25 Pela Sua Saúde
23:15 Correspondentes
23:40 Só Visto!
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira

do

Chicharro Rabopeixense

O Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a festa tradicional da Noite de
Chicharro Rabopeixense no dia 21 de março de 2015 pelas 19h00 no salão da
igreja St-Enfant Jésus. A festa será animada pelo DJ Jeff Gouveia. Para reservas ou mais informações contatar Eduardo: 514-583-8891, Olivia Paiva: 514707-8877, António Calisto: 514-777-1551, Diana Borges: 514-662-5271.

Festa

da primavera
A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval organiza a Festa da Primavera com o tema “Recordar e Viver” no dia 28 de março de 2015. Haverá vários
artistas locais durante a noite e animada com o DJ JR Production. Para mais
informações ou reservas: Crisantina Moniz: 450-688-8260 ou Lina Pereira 514296-4597.

Fim-de-semana

para vencer o cancro do seio

Organiza-se uma angariação de fundos para vencer o cancro do seio no sábado
14 de março de 2015 pelas 19h na missão de Nossa Senhora de Fátima situado
no 1815 rua Favreau em Laval. Haverá jantar, baile e espetáculo com a participação de Jordelina Benfeito, Sylvie Pimentel e DJ Jeff Gouveia. Para mais informações: Angelo ou Alice Ribeiro 514-695-8777; Manuel Torres 514-321-0543.

Festa

do

Chicharro

da

Ribeira Quente

“Se é pá espinha porque é Festa do Chicharro”, a Associação Saudades da Terra Quebequente informa a comunidade que a festa do Chicharro vai se realizar no dia 11 de abril
de 2015 com o conjunto Sagres, vinde de Toronto, e, haverá também boa música com o
DJ Moreira. É PÁ ESPINHA!

Clube Oriental Português

de

Montreal

O Clube Oriental celebra o Dia da Mulher dia 7 de março pelas 19h30 na sede
com DJ Júlio Lourenço, antigo vocalista do 5ª dimensão. O jantar é peito de
frango panado à Oriental, entrada, sopa, sobremesa e café. A nova direção do
Oriental está a sua espera.

Viagem

a

“Cabane

à sucre”

O rancho folclórico “Praias de Portugal” do Clube Portugal de Montreal organiza
uma viagem a “Cabane à sucre” Villa du Sirop, no dia 8 de março de 2015. Saída
do clube pelas 10h30, haverá bilhetes à venda. Haverá muita animação, música,
diversão e convívio. Contatar: 514-999-6772 ou 514-282-7624

Sport Montreal

e

Benfica

O Sport Montreal e Benfica agradece o empenho e dedicação de todos os sócios que têm aparecido aos Fins-de-Semana para almoçar num bom ambiente e
ver os jogos do nosso GLORIOSO. Continuem a aparecer que gostamos de os
ver por ca! Informamos ainda que temos ZUMBA todas as quartas-feiras pelas
19h30, sendo a primeira aula GRATUITA. Aparece!
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O

processo de evolução económica
nas colónias norte-americanas

inglesa tinha sido resolvido de antemão graças
à participação ativa das populações que lutavam
por uma causa justa: a conquista da independência política da sua pátria. «A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América a
4 de Julho de 1776, assinalava que as colónias
são unidas e devem sê-lo por direito, Estados
livres e independentes, que se libertam de toda
a subordinação à coroa britânica e que todo o
laço político entre elas e o Estado da Grã-Bretanha deve ser e está totalmente aniquilado e que
como estados livres e independentes, têm plenos poderes para fazer a paz, estabelecer alianças, instaurara o comércio e levar a cabo todos
os demais atos e assuntos como corresponde aos
Estados independentes».

“Traga-nos o vosso
Telefone” e festeje
Traga o vosso
e obtenha
o pacote à
1

45$

por
mês2

v

v

Pacote Standard

1 Go de dados

3

Chamadas ilimitadas em todo o tempo,4
através do Canadá+

v

as colónias inglesas criadas no território
dos atuais Estados Unidos da América do
Norte, nos séculos XVII E XVIII, as relações
capitalistas desenvolveram-se numa situação
histórica específica. Nestas colónias, ao contrário dos países do continente europeu onde
continuava a imperar o modo feudal de produção, o desenvolvimento das relações capitalistas de produção processava-se em condições muitíssimo mais favoráveis.
Nas colónias setentrionais daquela Nova Inglaterra desenvolviam-se com êxito os artesanatos, a produção manufatureira e as construções
navais; formava-se e consolidava-se a grande
burguesia industrial e comercial. Para o Oeste
os vastos territórios das colónias ofereciam extraordinárias vantagens a um rápido crescimento da economia agrícola, baseada no trabalho
dos agricultores «farmers» livres. A economia
das colónias meridionais, que produziam tabaco, arroz e outras culturas baseava-se na exploração bárbara dos escravos pelos plantadores
europeus.
O desenvolvimento do capitalismo, tanto nas
colónias setentrionais como nas meridionais,
era acompanhado de um saque impiedoso e um
extermínio desumano da população indígena
pelos europeus.
No aspeto político e administrativo, a maioria
das colónias «New Hampshire, Nassachusetts,
Nova Iorque, Nova Jersey, Carolina do Norte,
Jórgia» na segunda metade do século XVIII,
estavam diretamente subordinadas à coroa inglesa e governadas por autoridades designadas
pelo governador inglês. Duas colónias – Conneticut e Rhode Island – eram administradas
por representantes das companhias comercias
inglesas que tinham recebido do rei as referidas
colónias. O território de três colónias – Delaware, Marylande e PennsyIvania – pertencia a
proprietários individuais.
O processo de evolução económica nas colónias norte –americanas levou, inevitàvelmente,
a uma agudização cada vez mais acentuada das
contradições existentes entre estas colónias e a
metrópole inglesa.
A Câmara de Comércio de Londres, que exercia a função administrativa nos assuntos das
colónias velava pelos direitos monopolistas dos
latifundiários e da burguesia da metrópole inglesa, procurava, por todos os meios, o aumento
da indúsria, da agricultura e do comércio naquelas colónias. Estas foram proibidas de criar
manufaturas capazes de competir com as inglesas. Não tinham o direito de comerciar fora das
possessões britânicas à exceção dos diferentes
pontos estabelecidos pelas autoridades inglesas.
Tão-pouco se permitia que se comerciasse diretamente do exterior com elas, em conjunto ou
esparadamente. Além disso, foram declaradas
propriedade da coroa inglesa toda uma série de
extensões territoriais não cultivadas proibindo-se aos colonos a sua instalação nelas. Com esta
medida procurava-se assegurar à burguesia comercial da metrópole o comércio monopolista
de rapina com os índios e, simultâneamente,

Textos ilimitadas5
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Manuel de
Sequeira Rodrigues

impedir aos colonos das terras dos grandes proprietários ingleses o seu abandono e a ida para
as terras livres do ocidente.
As contradições entre a metrópole inglesa e as
colónias atingiram uma agudização gravissima
que teve a sua evidente manifestação na guerra
das colónias norte-americanas contra a Inglaterra, pela sua independência.
Esta guerra pela independência teve, pelo seu
caráter, um sentido objetivo progressista: «Foi
a gerra do povo norte-americano contra os bandidos ingleses que oprimiam e mantinham a
América na escravidão colonial...» O povo norte-americano, deu, nesta guerra, o exemplo de
uma guerra revolucionária contra a escravidão
feudal. Este desenlace vitirioso da guerra das
colónias norte-americanas contra a metrópole
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Nova equipa na
Padaria Açoreanna
A

nova proprietária, sra Natália Freitas,
a gradece o suporte que a comunidade
deu a este comércio desde sempre e desejam
as boas vindas a todos os novos clientes, que
queiram visitar as nossas instalações, pois
como se costuma dizer, “fazer por aqui uma
visita, é ficar cliente para sempre”.

bolos para todas as ocasiões, os sempre deliciosos pasteis de nata, riçóis de carne e camarão,
pasteis de bacalhau, pizzas, pão de chouriço,
produtos portugueses congelados, chouriços, bacalhau, conservas, azeites, queijos, licores doces
e uma grande variedade de outros produtos importados e de alta qualidade.
Pequena área bistro para serviço de café, chá,
À parte um bom serviço, acompanhado de um chocolate e todo o tipo de pastelaria e sanduibelo sorriso,temos para si: várias qualidades de ches. Aceitamos encomendas especiais para fespão e broa, frescos, tipo português, todos os dias, tas tais como aniversários, batizados, banquetes,
etc.
Pratos confeccionados à moda tipicamente açoreana, chicharros fritos com inhame, batata e
bola da certã, feijoada no forno, e, outras deliciosas refeições, todas as quintas e sábados.
Preferível telefonar com antecedência. A padaria Açoreanna está situada no 8351, boulevard St-Michel, podem os contatar por telefone: 514-376-3142 ou 438-932-3142. As horas
de abertura são: de segunda ao sábado das 8h
às 18h, e, domingo das 8h às 17h00.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-laurent, suite 204
montréal, qué., h2w 1z3

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

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

514-374-2395
falo português

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Uma Noite de Fado
com Jordelina Benfeito
E

Miguel Félix
Fotos de:
William joachim

nquanto uns festejavam na
rua, as várias actividades
invernais de Montreal em Luz
(Montréal en Lumières), o restaurante Chez le Portugai, no 4128
boul. Saint-Laurent, oferecia no
sábado passado, 28 de fevereiro,
um fantástico espectáculo de fado
na sua grande sala.
A fadista Joderlina Benfeito, a
grande dama do fado da nossa comunidade foi a fadista convidada
para celebrar o nosso património
imortal da humanidade.
Foi neste jantar, que nos foi per-

frango, salmão no forno, alcatra ou
arroz de marisco. Para concluir, um
bom café e o sempre delicioso pastel de nata vieram completar esta
noite de homenagem ao sempiterno
Fado.
Na parte do espectáculo, tivemos
Luís Duarte na guitarra e António Moniz, na guitarra portuguesa,
acompanharam a “cotovia açoreana” e nossa Jordelina Benfeito.
Foi com as melodias de fado, que
tivemos a oportunidade de descobrir que a saudade não é só tristeza,
mas também momentos de muita
alegria. A Jordelina Benfeito, como
é seu costume, sobe mais uma vez,
representar com força e alegria os
seus talentos de fadista.
A animação de Luís Duarte foi
uma delicia, e deu-nos uma aula sobre as origens do fado, com umas
explicações que generaram alguns
sorrisos. Uma surpresa nos foi reservada, pois durante o jantar, o microfone foi entregue Rosi Santos,
esposa de Luís Duarte, que também
participou no espetáculo.
Uma outra noite de fado será organizada no dia 21 de março, com a
fadista Cathy Pimentel, e com Marta Raposo, a 18 de abril. Não perca esta oportunidade de encorajar a
releve musical de fadistas da nossa
comunidade, partilhando-a com ou-

O Homem Que Falava Com As Flores
MANUEL
CARVALHO
“O homem que falava com as
flores”, o mais recente livro de
Manuel Carvalho, gira em torno da história de um mirandês,
professor de lhéngua mirandesa,
que, atraido pelos olhos azuis de
uma jovem conterrânea, chegou a
Montreal em busca do Amor.

Até ao dia em que os ventos da
loucura se levantaram e que os fantasmas que habitavam as cavernas
do seu ser aproveitaram a oportunidade para saltar, assanhados, à tona
do quotidiano, atirando-o para um
limbo, entre a lucidez e a alucinação, onde tudo pode acontecer.
“O homem que falava com as flores” é um livro onde se cruzam muitas vidas embrenhadas numa busca
constante do sentido da existência,
tocadas por uma inquietude que as
incita a desbravar, sem parança, novos e mais rasgados horizontes.
Fica, ao voltar a última página,
a certeza, como fatalidade ou redenção, de que quanto mais caminhamos mais nos transformamos,
entrelaçamos e caldeamos com as
multidões peregrinas que, vindas
por outros trilhos, afluem de outros
mundos e de outras vidas.

Quase sem se aperceber disso, foi-se deixando envolver, começou a
criar inesperadas raízes, a desenvolver novas pertenças que, gradualmente, se foram entrelaçando,
em subtil combinação, com os atavismos e as forças telúricas que lhe
moldaram a alma.
Quando as saudades do praino e
da lhéngua o acutilavam, procurava
refúgio no porto seguro dos olhos
azuis da sua cicuirana até que a Sempre assim foi, sempre assim
tempestade de afastasse e a bonança será. É sabedoria velha ciclicaregressasse.
mente esquecida e relembrada.

Programa:
Programa:
-Animação por Tina Vieira

mido descobrir a fantástica cultura,
que a equipa do Chez le Portugais,
nos deu a oportunidade de aproximar Montreal às casas de fado dos
bairros de Lisboa. O evento começou com a tradicional entrada simples de chouriço e pastéis de Bacalhau, seguido de mais petiscos e
uma saborosa sopa de caldo verde.
Uma segunda entrada, permitiu-nos
descobrir os nossos tesouros do
mar, com camarão à açoriana, lulas
e bacalhau. Os espectadores descobriam assim com facilidade a cultura portuguesa, numa noite fria, mas
alta em cultura. Nos pratos principais, uma escolha nos era oferecida:

-Animação por Tina Vieira

- Apresentação do livro por Joaquina Pires

-- Palestras:
Apresentação do livro por Joaquina Pires
d’Almansor (padre José Maria Cardoso)
- José
Palestras:
Arlindo Vieira

José d’Almansor (padre José Maria Cardoso)

- Inauguração da Biblioteca de Autores Luso – Canadianos

Arlindo Vieira
- Homenagem
aos autores portugueses de Montreal

Mostra de pinturada
– MAJAO
(Maria de
JoãoAutores
Sousa) Luso – Canadianos
-- Inauguração
Biblioteca
- Leituras de poesia e prosa por jovens da Escola Lusitana

- Homenagem aos autores portugueses de Montreal

tros espectadores quebequenses.
A nossa cultura é hoje Património - Mostra de pintura – MAJAO (Maria João Sousa)
Cultural Imaterial da Humanidade,
e continuará, se nós a partilhamos - Leituras de poesia e prosa por jovens da Escola Lusitana
com os outros, à nossa volta.

Mordomo

de Santa Cruz e
coordenador da Festa de Santo
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ça e ao Sr. Ildeberto Silva para levarem até ao
altar, acompanhados por membros do conselho
Antero Branco
de administração, a coroa e a bandeira do Espífotos de Manuel neves
rito Santo. O Padre José Maria apresentou, apapós longos anos de serviços prestados à nhando todos de surpresa, o Sr. Padre António
comunidade, a Comissão das Festas do Araújo, como Mordomo para a festa do Divino
Espírito Santo, Santo Cristo dos Milagres e Espírito Santo de 2015.
Sagrado Coração de Jesus demitiu-se no passado dia 21 de fevereiro, na sequência de uma
reunião com a diocese e as várias comissões e
movimentos de Santa Cruz.
Na missa do passado Domingo, o Sr. Padre Cardoso agradeceu, em nome da comunidade, ao Sr.
José de Sousa, e toda a sua equipa, que durante
tantos anos fizeram um trabalho importante na
organização das festas comunitárias.
Como a vida continua, e, voltando mais uma
página da história da Comunidade dos Portugueses Católicos de Montreal, que recentemente
celebrou cinquenta anos, o líder da Igreja Santa
Cruz, com solenidade, durante o Acção de Graças, tal como foi anunciado, pediu à Dona Gra-

A

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

Repleto de felicidade, beijou a coroa e a pomba
bordada na bandeira. Salientou ainda, que este
ano, o conselho terá a responsabilidade de coordenar a festa do Espírito Santo.
De seguida apresentou o Sr. Ildeberto Silva,
como sendo o novo coordenador da festa em
Honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
para os próximos três anos.
Após estas nomeações, os fieis, com esponta-

Cristo

neidade e durante vários minutos, aplaudiram
de pé, a sua satisfação. A alegria de Viriato e de
Connie Freire, sempre muito generosos, ofereceram para Mordomia do Padre António, um cantor vindo dos Estados Unidos.
Santa Cruz está agora a debruçar-se sobre a
forma de como estruturar estas comissões, para

irem ao encontro daquilo que a Diocese de Montreal lhe pede. Mas que uma coisa é certa, junto
de cada comissão de festas haverá sempre um
membro do conselho de administração.
O jornal a Voz de Portugal deseja ao Sr. Padre António Araújo e ao Sr. Ildeberto Silva,
as maiores felicidades e sucessos nesta nobre
tarefa que lhes fora incumbida.
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sorriso da semana
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Adeus Leonard Nimoy
O meu nome é Miguel Laberge Gonçalves.
Nasci no dia 4 de Julho 2014. Estou sempre a
sorrir, adoro brincar e cócegas. Os meus pais
são Tiago André Vieira Gonçalves e Fanny Laberge-Gagné.

poemas da semana

GUITARRAS DO MEU PAÍS
As guitarras portuguesas
Que ao fado emprestam vida
Dizem adeus em segredo
Na hora da despedida.
Trinando notas dolentes
Na hora calma e serena
Em gesto de despedida
Parecem chorar de pena.
Quando chega a despedida
Profunda emoção se sente
Melancólica a guitarra
Dá gemidos comovente.
Soluçai, guitarras minhas
Nesta hora mais sentida
A vossa ausência na noite
Deixa-a mais entristecida.
Guitarras do meu País
A noite chegou ao fim
Uma tristeza me invade
Guitarras chorai por mim !…
Euclides Cavaco

CARNAVAL É UMA QUIMERA
Carnaval é uma quimera,
Vestida de fantasias
Nos lábios um belo sorriso,
Cheio de hipocrisia.
***
É festa milenar, pois e pagã...
Com certeza, vivendo de ilusões,
De uma suposta alegria
Porém causando tristeza.
***
São noites e dias felizes para qualquer folião,
Que fogem da realidade,
E às vezes sem condição,
Pois Gastam tudo que tem,
E ficam até sem o pão.
***
Graças a Deus que as igrejas,
Fazem retiros excelentes,
Para louvar ao senhor,
Pois pensamos diferentes,
Não gostamos do pecado,
Pois Jesus está com a gente.
Vivaldo Terres

L

eonard Nimoy , o eterno Spock de Star
Trek, faleceu aos 83 anos. A causa da
morte foi uma doença pulmonar em estágio
terminal.
Nascido em Boston, Massachusetts, em 26 de
março de 1931, o ator, diretor, poeta, cantor, e
fotógrafo norte-americano começou a sua carreira aos 20 anos, alternando entre seu trabalho
como professor de atuação e pequenas participações, muitas vezes não creditadas, em séries e
filmes da década de 50. Sua primeira aparição em
um filme foi no longa Queen for a Day (1951).
Porém, sua primeira sequência consistente de
trabalho acontece somente no final da década,
quando participa de três episódios nas séries de
TV The Silent Service (1957), Broken Arrow
(1956-1960), 26 Men (1957-1959); até chegar a
oito participações em Sea Hunt (1958-1961).
Na década de sessenta, Nimoy manteve o mesmo ritmo de aparições em séries de TV, até ser
escalado para dar vida ao personagem Spock em
Jornada nas Estrelas (Star Trek, 1966-1969),
produção que colocou seu nome em destaque e
lhe rendeu três indicações seguidas ao Emmy.
No entanto, apesar da boa audiência, a série foi
encerrada três anos depois de sua estreia. Logo
em seguida, Nimoy iniciou uma nova sequência
de episódios na série de TV de Missão Impossível (Mission: Impossible, 1966-1973).
Após esse período de trabalho consistente, Nimoy ampliou seu leque de ação e, além de participar de séries e filmes produzidos para TV,
também escreve uma autobiografia e publica diversos livros de poesia. Nessa fase o destaque
fica por conta do remake de Os Invasores de
Corpos (Invasion of the Body Snatchers, 1978).
No entanto, ainda antes da década de 80, a Paramount Pictures dá a luz verde para que um
filme de Star Trek seja realizado. Nimoy assina
o contrato e participa de Jornada nas Estrelas:
O Filme (Star Trek: The Motion Picture, 1979),
sucesso de bilheteria que garantiu mais cinco sequências: Jornada nas Estrelas II - A Ira de Khan
(Star Trek: The Wrath of Khan, 1982), Jornada
nas Estrelas III - À Procura de Spock (Star Trek
III: The Search for Spock, 1984), Jornada nas
Estrelas IV - A Volta para Casa (Star Trek IV:
The Voyage Home, 1986), ambos dirigidos por
Nimoy, seguido por Jornada nas Estrelas V - A
Última Fronteira (Star Trek V: The Final Fron-

tier, 1989) e Jornada nas Estrelas VI - A Terra
Desconhecida (Star Trek VI: The Undiscovered
Country, 1991).
William Shatner comentou a morte do colega “Eu o amava como um irmão. Todos sentiremos
falta do seu humor, do seu talento e da sua capacidade de amar”, escreveu:
Após essa sequência de participações, Nimoy
entrou na década de 90 mantendo um ritmo intenso de trabalho em produções televisivas e
também em outros segmentos derivados de Star
Trek. Os destaques ficam por conta de Jornada
nas Estrelas: A Nova Geração (Star Trek: The
Next Generation, 1987-1994) e Bonanza: Under Attack (1995). Já, nos anos 2000, seu ritmo
diminui intensamente, devido ao anúncio, em
2003, de que iria se aposentar para dedicar-se a
fotografia.
No entanto, continuou realizando dublagens
para jogos como Civilization IV (2005) ; e
para alguns longas-metragens como Atlantis:
O Reino Perdido (Atlantis: The Lost Empire,
2001) e Transformers: O Lado Oculto da Lua
(Transformers: Dark of the Moon, 2011). Nesse
período, Nimoy também realizou participações
especiais em séries e curtas-metragens que invocam seu personagem mais famoso como em
The Big Bang Theory (2007-), ou ainda no curta
Reflections on Spock (2004). Sua última sequência consistente de trabalhos aconteceu na série
Fringe (Fringe, 2008-2013), em conjunto com
rápidas participações em Star Trek (Star Trek,
2009) e Além da Escuridão - Star Trek (Star
Trek Into Darkness, 2013), tudo em parceria
com J.J. Abrams .
Além de dirigir dois filmes da franquia Star
Trek, Nimoy também foi diretor em produções
como Holy Matrimony (1994), As Coisas Engraçadas do Amor (Funny About Love, 1990), O
Preço da Paixão (The Good Mother, 1988), com
Diane Keaton e Liam Neeson , e, também, do filme de maior bilheteria de 1987, Três Solteirões
e um Bebê (3 Men and a Baby, 1987), com om
Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson .
O ator também foi responsável pela criação
da saudação vulcana de Spock com os dedos
separados, baseada em uma saudação judaica.
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Fundador do PS pede
Desfiliação do Partido
N

um texto ontem noticiado pela Antena 1
e reproduzido no Observador, Alfredo
Barroso enumera as razões que o levaram a
tomar a decisão de se afastar do PS, partido
que ajudou a fundar em 1973, revelando que

emprego

Trinta mil no Reino
Unido para trabalhar

C

erca de 30mil portugueses chegaramao Reino Unido em 2014 para trabalhar, apenas
1%a mais do que no ano anterior, confirmando-se uma tendência de estabilização. O boletim
estatístico do Ministério britânico do Trabalho
indica que no ano passado pediramumnúmero de
segurança social 30,55 mil portugueses, face aos
30,12 mil de 2013.

“Já chega! Nuncame passou pela cabeça que
um secretário-geral do PS se atrevesse a prestar vassalagem à ditadura comunista e neoliberal
da República Popular da China, e se atrevesse
a declarar, sem o menor respeito por centenas
de milhares de desempregados e
cerca de dois milhões de portu- Audiovisuais
gueses no limiar da pobreza, que
vai ficar com
Portugal está hoje melhor do que
há quatro anos.
a iga dos
ampeões
A RTP vai ficar com a Liga dos Campeões que,
A declaração de António Costa é “apesar de ser uminvestimento muito elevado, é
uma vergonha!”, lê-se na nota.
umgrande produto televisivo”, e está disponível
para sublicenciar o Mundial de futebol aos priEm reação, o secretário-geral so- vados, disse o presidente da empresa. “Vamos
cialista lamentou a decisão, mas honrar os compromissos coma UEFA”, afirmou
adiantou que procurará pessoal- Gonçalo Reis, que garantiu que esta é a “posição
mente esclarecer o fundador do definitiva” da empresa.
partido sobre a correta interpretação da sua intervenção.

RTP
L

ainda esta semana enviará uma carta “muito
simples” a pedir a desfiliação do partido.

“Tenho muita estima e consideração por Alfredo Barroso,
respeito qualquer que seja a sua
decisão. Lamento-a”, declarou
António Costa, que ainda acrescentou: “Procurarei contextualizar-lhe pessoalmente a minha
intervenção para que a possa interpretar corretamente.”

C

Ministra

admite
alterações à reforma
do mapa judiciário

P

“Madeira
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aula Teixeira da Cruz disse estar “sempre
disponível para avaliações” à reforma do
mapa judiciário, porque “há sempre pequenos acertos a fazer”, mas contrapôs que as
alterações introduzidas foram consideradas
por várias organizações internacionais, como
a Comissão Europeia, como uma “reforma de
referência a seguir por outros países”.
A ministra falava aos jornalistas durante uma
visita ao tribunal da comarca de Faro, que foi um
dos três a nível nacional, juntamente com Loures
e Vila Real, que sofreram obras de remodelação
e tiveram de ser transferidos temporariamente
para monoblocos, enquanto decorriam os trabalhos de recuperação dos edifícios. O esforço do
Governo na reabilitação dos tribunais portugueses tem ido além da reforma do sistema judiciário e inclui cerca de 300 intervenções, além das
três que implicaram a transferência temporária
para os monoblocos, referiu. “Já fizemos, no âmbito da reforma e sem ser no âmbito da reforma,
cerca de 300 intervenções, isto é não estamos só
a olhar para aqueles tribunais que, em função da

não tem receitas

próprias para um terço

das despesas”

O

deputado do PSD e autor da proposta de
lei de fixação de um sistema fiscal próprio para a Madeira, Miguel de Sousa, alertou hoje que, no atual quadro fiscal, a Região
não tem receitas para um terço das despesas.
“A Madeira não tem, este ano, receitas próprias
para um terço das despesas e, em 2016 faltará
metade da receita necessária para um orçamento minimamente responsável”, disse Miguel de
Sousa na conferência “A política fiscal na Re-

gião Autónoma da Madeira”, organizada pela
OTOC (Ordem dos Técnicos oficias de Conta),
Diário de Notícias e TSF Madeira.Face a esta situação e lembrando que Portugal é constituído
por três economias distintas - continental, Madeira e Açores - Miguel de Sousa defendeu que
a “única saída” é a criação de um sistema fiscal
próprio para a Madeira.
Miguel de Sousa insistiu sublinhando que “as
receitas próprias só cobrem metade de um orçamento que suporte uma saúde e um ensino satisreforma, receberam mais especialidades”, afir- fatórios, os salários dos trabalhadores públicos,
mou a governante. A ministra sublinhou que, “no mínimos estímulos à economia e à exportação,
âmbito da reforma”, existiam “três sítios onde razoável manutenção dos equipamentos de uso
havia módulos e que vão estar todos de volta aos
edifícios remodelados “até final do ano”.
“Tínhamos Faro e agora ainda temos Loures e
Vila Real. Não deslizámos um único prazo até
agora de obra, o que não é habitual, e quer Loures, quer Vila Real, ficarão prontos até final do
ano”, garantiu Paula Teixeira da Cruz, que antes
de visitar o remodelado tribunal de Faro esteve a
stados Unidos e Cuba regressam hoje à
assistir à retirada dos monoblocos que serviram
mesa das negociações para debater o protemporariamente a comarca.
cesso de restabelecimento das relações diploPaula Teixeira da Cruz disse estar “sempre dis- máticas entre os dois países, anunciado em
ponível para avaliações” à reforma do mapa ju- dezembro do ano passado.
diciário, porque “há sempre pequenos acertos a
fazer”.
“Uma reforma desta monta implica uma monitorização. Se no âmbito dessa monitorização se
verificar entretanto uma necessidade maior de
afluxo, com toda a naturalidade faremos os ajustes, sem qualquer drama”, respondeu a ministra,
ao ser questionada sobre as queixas da Câmara de Monchique, que deixou de ter tribunal no
concelho. A ministra recordou que “o número de
processos que existiam em Monchique não justifica a existência de um tribunal” e refutou a ideia
de haver falta de acessibilidades para os residentes na vila algarvia. “E também não se pode dizer
que não hajam acessibilidades. Conheço muito Depois de um primeiro encontro em Havana,
bem Monchique, conheço muito bem o Algarve, em janeiro, a segunda ronda de negociações vai
e devo dizer que a questão não se coloca dessa decorrer no Departamento de Estado norte-ameforma. Um dos pontos a melhorar que Paula Tei- ricano, em Washington.Tal como aconteceu na
xeira da Cruz disse já ter identificado é a falta de capital cubana, a delegação norte-americana será
oficiais de justiça, mas sublinhou que já foi lan- chefiada pela secretária de Estado adjunta para
çado um novo concurso para admissão de novos os Assuntos do Hemisfério Ocidental, Roberta
600 funcionários.
Jacobson, e a equipa cubana por Josefina Vidal,

coletivo e honrar a dívida pública”.
“Em 2016, teremos, no melhor otimismo, mil
milhões de euros de receitas para um compromisso de despesa, já assumida e sem escapatória,
de dois mil milhões de euros”.
O ex-vice-presidente do Governo Regional na
década de 90 salientou que a Madeira deixaria
“de ter apenas duas mil empresas estrangeiras
[no Centro Internacional de Negócios da Madeira] que pagam na sua totalidade menos de 150
milhões de euros de impostos e passarmos a
ter, 20, 40 ou 60 mil empresas que vão pagar
1.500 milhões, 3 mil milhões ou mesmo 4.500
milhões de euros respetivamente em função do
nosso maior ou menor sucesso”.Para Miguel
de Sousa, “a mesma política fiscal não é cura,
nem remédio para três economias diferentes”
porque “só existe uma solução responsável
que não sufoca gerações futuras e permite à
Madeira viver com conforto financeiro, ou seja,
ter receitas mínimas anuais de 2 mil milhões de
euros, sem sobrecarregar os contribuintes madeirenses”, “Estou em crer que, em cinco anos,
estaremos em velocidade de cruzeiro e com superavit orçamental. Portugal nunca lá chegará”,
concluiu.O diretor regional dos Assuntos Fiscais, João Machado, defendeu igualmente a criação de um sistema fiscal próprio para “criar receita sem onerar empresas e famílias”.”A receita
fiscal da Madeira ronda os 800 a 900 milhões de
euros e, com o quadro fiscal vigente, a receita
fiscal não excederá isso sem onerar empresas e
famílias”, recordou.

2ª

ronda de negociações
entre EUA e Cuba

E

diretora-geral para os EUA no Ministério dos
Negócios Estrangeiros de Cuba.
“Estas conversações continuam o diálogo iniciado pelas partes a 22 de janeiro, em Havana,
Cuba, e são um passo fundamental para a implementação da nova direção das relações EUA-Cuba”, indicou uma nota informativa do Departamento de Estado norte-americano, que tinha
mencionado anteriormente que esta ronda iria
incidir “sobre matérias relacionadas com a reabertura de embaixadas, incluindo as funções dos
diplomatas” nos dois países.A s conversações
entre Havana e Washington surgem depois dos
líderes norte-americano e cubano, Barack Obama e Raul Castro, respetivamente, terem anunciado em simultâneo, a 17 de dezembro de 2014,
uma aproximação histórica entre os dois países,
que não têm relações diplomáticas oficiais há
mais de meio século. O anúncio surgiu após 18
meses de negociações secretas entre Washington
e Havana, sob a égide do Vaticano e do Canadá.
O embargo económico, comercial e financeiro
contra Cuba foi imposto pelos Estados Unidos
em 1962, depois do fracasso da invasão da ilha
para tentar derrubar o regime de Fidel Castro em
1961, que ficou conhecido como o episódio da
Baía dos Porcos.

Até
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que enfim

António Pedro Costa

F

oi com bastante agrado que recebi a notícia que o Governo Regional dos Açores
vai regulamentar os contratos de trabalho
nas embarcações de pesca da Região para que
haja uma distribuição mais equitativa dos
rendimentos a bordo e acabar com as injustiças que se têm verificado.
De facto, o normativo da Lei n. 15/97 regula
o regime jurídico do contrato individual de trabalho a bordo das embarcações de pesca, mas
aguardava há muitos anos para ser integralmente
aplicado. São cerca de 90% dos pescadores da
pequena pesca que não é abrangida. É preciso
dar dignidade à actividade piscatória para não
ser vista como uma actividade marginal dentro
do sector primário da economia açoriana.
É urgente que paulatinamente se alargue a implementação do contrato de trabalho. Reconhecemos que não é fácil, mas é uma matéria que
deve merecer mais atenção e determinação na
sua execução. O regime medieval de repartição do produto da pesca deve ser alterado, dando cumprimento e salvaguardando os direitos
dos pescadores, bem como maior segurança no
exercício desta profissão. Só assim se dignifica o
pescador e a sua função De acordo com as informações oficiais, a nova regulamentação deverá
ser posta em discussão em breve, tendo em vista tornar o sector pesqueiro açoriano mais justo
dado que a ausência de regulamentação a bordo dos barcos de pesca de fundo dos Açores. O

mesmo acontece com os barcos de boca aberta
que podem ter, sobretudo nas ilhas de S. Miguel
da Terceira seis como doze ou mais pescadores.
Atualmente os salários na esmagadora maioria
do casos ainda vigora um sistema arcaico e da
idade média em que os armadores e proprietários das embarcações ganhem vários quinhões,
pelo facto de ser dono, de ser mestre, a do motor,
entre muitas outras, restando apenas uma parte
muito reduzida do rendimento para distribuir pelos pescadores cada embarcação.
Com a crise na construção civil, foram muitos
os trabalhadores que se transferiram para a pesca,
levando mesmo a que as embarcações estejam a
pescar com o limite máximo de pescadores, dado
que acolhem muitos desempregados.
Assim, feitos os quinhões, pouco dinheiro resta
para dividir pelos pescadores, pelo que muitos
levam para casa rendimentos absolutamente insuficientes para alimentar as famílias numerosas.
Muitos casos comprovados levam apenas cinco
euros e num mês o seu ordenado não chega aos
cem euros, o que é manifestamente injusto e desadequado. Finalmente olha-se com olhos de
ver para esta situação, há muito alertada, pois
fui um dos que lutou para que esta fosse alterada, pois tive várias intervenções no Plenário da
Assembleia Legislativa e noutros fóruns sobre o
assunto, tendo em vista a que estes casos fossem
resolvidos com rapidez, mas os responsáveis
sempre se fez orelhas moucas.
Importa referir que já existem alguns armadores
que já implementaram o contrato individual de

trabalho, o que é de enaltecer, pois possibilita a
que um pescador possa receber pelo menos um
rendimento correspondente ao ordenado mínimo, que constitui um grande passo na dignificação de uma profissão arriscada e no reconhecimento de uma justiça social.
Também existem casos de armadores que criaram um fundo próprio da embarcação para auxiliar os seus companheiros pescadores, em situações em que as capturas não sejam suficientes
para ganharem o mínimo para sustentarem as
suas famílias numerosas.
Todos nós assistimos recorrentemente à reivindicação dos pescadores pelos apoios do
Fundopesca dado que se confrontam com a
manifesta falta de rendimento, sobretudo no
período de mau tempo, que faz com que os
barcos não saiam para ir à faina marítima. O
contrato de trabalho é um direito que há muito deveria ser regulamentado. Os pescadores
e as suas famílias também merecem ter uma
vida digna.

Armenia Teixeira
Advogada

o’hAnlon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

JohnJohn
F. Kennedy
F. Kennedy
Business
Business
Centre
Centre

3030
3030
Villeray
Villeray
Street
Street
East,
East,
Montreal,
Montreal,
Qc.Qc.
jOhN f. KENNEDY
ADult
cENtrE
3030 Villeray E., Mtl.,
Qc.,
H2A
1E7
H2A
H2A
1E7 1E7
(514)
(514)
374-2888
374-2888
tel.: 514 374.2888
www.jfkbc.ca
www.jfkbc.ca
www.jfkac.ca

**We
**We
are are
backback
at our
at our
original
original
location!!!
location!!!
Come
Come
visitvisit
our our
newnew
andand
improve
impr

** Convenientemente localizado:
- Perto do metro St. michel
- Perto da auto-estrada 40, saída St. michel.

**Conveniently
**Conveniently
located:
located:
- Autocarro 67-St-michel, 99- villeray
e 92-Jean-talon
-Steps
-Steps
away
away
fromfrom
St. Michel
St. Michel
Metro
Metro

líNguA INglEsA básIcO
-Close
-Close
to highway
to highway
40-exit
40-exit
St. Michel
St. Michel

It’s It’s
not
not
tooINscrIÇÃO
too
latelate
to register
to register
for for
thethe
following
following
programs!
programs!
(Spaces
(Spaca
INfOrmAÇÕEs
DE

- Hotel
- Hotel
Reception:
Reception:Classes
Classes
begin
begin
September
September
9, 2013
9, 2013
(Day(Day
time)
time)
mANhÃ INglês
básIcO
Classes
Classes
begin
begin
September
September
9, 2013
9, 2013
(Day(Day
time)
time)
- Professional
- Professional
Sales:
Sales:
DAtAs: 10, 11, 16, 17- DE
mArÇO
DE
2015
Classes
begin
begin
September
September
9, 2013
9, 2013
(Day(Day
time)
time)
Travel
- Travel
Sales:
Sales: Classes
Classes
begin
begin
September
September
23, 2013
23, 2013
(Evening)
(Evening)
- Accounting:
- tO
Accounting:
hOrAs: 9h00
11h00 Classes

ActAct
quickly
quickly
and
register
register
for for
oneone
of our
of our
October
October
programs.
programs.
Se você nasceu
fora
doand
país,
o seu pAssApOrtE
é ExIgIDO
- Starting
- Starting
A Business:
A Business:
Classes
Classes
begin
begin
October
October
15, 2013
15, 2013
(Evening)
(Evening)
-

Classes
begin
begin
October
October
21, 2013
21, 2013
(Evening)
(Evening)
Legal
- Legal
Secretarial:
Secretarial:Classes

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:
WeWe
offer:
offer:
• Documentos de imigração Canadá
/ Quebeque
• Cartão de residência
DayDay
andand
evening
evening
classes,
classes,
Loans
Loans
andand
Bursaries,
Bursaries,
Ministry
Ministry
of Educat
of Edu
• Cartão de cidadania canadiana
Diploma/Attestation,
Diploma/Attestation,
andand
FREE
FREE
TUITION.
TUITION.

•
•
•

**Visit
ourour
website
website
for for
Admission
Admission
Requirements.**
Requirements.**
umA DAs sEguINtEs**Visit
prOvAs
DE
rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:
Cartão de segurança medical
Carta de condução
Factura de electricidade (Hydro)

hOrárIOs DAs AulAs DE INglês DE bAsE DE mANhÃ
Manhã: Do 23 de março até ao 30 de junho de 2015
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30
custo: 100,00 $ pagamento completo
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

A Indiferença
Jorge Correia

V

árias vezes no passado tive a oportunidade de salientar o desinteresse e a indiferença que prolifera no cidadão comum em
relação à política. Confesso que sempre fiz
parte dessa maioria que considera a política
um mundo à parte onde interesses partidários se confrontam distantes da realidade do
cidadão comum e das suas necessidades.
A vida tem destas coisas, de nos alertar para
algo que havíamos escolhido ser indiferentes.
Há uma chamada de atenção constante, muitas vezes revestida de algum evento que causa mais ou menos sofrimento, mais ou menos
angústia, mais ou menos tensão. A tecnologia
revelou e continua a revelar a estreita ligação
que existe entre cada ser humano, entre cada
ser humano e o meio onde vive, apesar desta
ligação não ser aparente. Temos que ter a consciência que algo que afeta um ser humano ou
um grupo de seres humanos nalgum lugar do
planeta afeta necessariamente o resto da Humanidade. A maioria do cidadão comum não
sente isso desde que não afete a sua família, a
sua casa, o seu carro, o seu emprego e as suas
comodidades.
Esta indiferença que se vive desde algum
tempo isola-nos, ainda que não sejamos conscientes disso. Não nos apercebemos das lutas
que se desenrolam mesmo ao nosso lado, ainda
menos daquelas que se desenrolam distantes
de nós. A liberdade, que nunca deve estar desemparelhada da responsabilidade, ou é limitada por conceitos arcaicos que envergonhariam
antiquíssimos conceitos de vivência humana,
ou é concedida de forma desmesurada no intuito mórbido e funesto de cultivar a selvajaria
ainda latente no ser humano.
O desequilíbrio é evidente: desde a riqueza
mal distribuída, a idolatria de personalidades
com ideias e comportamentos aberrantes, a hipocrisia, a mediocridade cultivada e exacerbada ao máximo pelos media. Onde está o cultivo
do espírito humano? Onde estão as mais belas
considerações filosóficas de grandes pensadores do passado? Até mesmo a filosofia rendeu-se através duma entrega excessiva ao positivismo, que privilegia apenas o que é concreto e
revestido de forma ignorando que o ser humano é mais do que um saco de carne e ossos, que
cada ser humano é um recipiente de aspirações
nascidas dos seus sentimentos e pensamentos.
Que podemos fazer nas nossas pequeninas esferas de ação? Lutemos contra a indiferença!
Participemos de coração e mente abertos por
forma a incluirmos e não a excluir. Em tempos,
e peço desculpa por não conseguir precisar a
fonte, li que muitas vezes é pior sermos indiferentes do que atuarmos de uma forma negativa.
E porquê? Porque a indiferença nasce naquele
que tem a noção do que deve ser feito e escolhe
a preguiça. Aquele que atua de forma negativa
tem o benefício da ação ainda que esta seja mal
dirigida.
Qual o resultado final: num mundo cheio
de atores negativos, os indiferentes apenas
lhes dão campo largo de ação dificultando
aqueles que pretendem introduzir melhorias. Deixemos então a indiferença de lado
e participemos.
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Os Tempos Mudam, As Reverências Permanecem
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

D

á-me a impressão que passamos a vida
toda a justificarmo-nos!...E a dar contas
daquilo que fazemos. Mas justificarmo-nos a
quem? a quê? e porquê? E a dizer obrigado, a
quem? a quê? E porquê?
Ouço pessoas que imploram, e que pedem de
joelhos, e de pés juntos, aos senhores da terra.
Tais como: Primeiros ministros, e a todos os
subalternos, até chegar as entidades patronais.
Inclinam-se como lacaios. Mas afinal quem somos nós? Pedintes!.. Miseráveis!..Que andamos
toda a vida a mendigar . Será que já nascemos
hipotecados? Porquê tanta reverência? Tanto pedido, tanta humilhação!.. Porque é que não dão
ás pessoas aquilo que lhes vem de direito, sem
que estas se vejam obrigadas a prostrarem-se a
seus pés, como se eles fossem os deuses todos
poderosos. Porque é que tem haver uma distinção tão grande de um humano, para com outro
humano. Porque não tratam as pessoas pelo justo respeito que lhes é devido? Quando eu digo
respeito, refiro-me ao respeito humano, que temos que ter uns para com os outros. Porque perante a lei de Deus somos todos iguais, com os
mesmos valores e as mesmas necessidades. Que
as pessoas sejam tratadas com objectividade!..
Mas não com desprendimento de que muito tens,
muito vales, e nada tens, nada vales, porque na
realidade todos fazemos parte da mesma condição humana, O Mar, o Céu, e a Terra, pertence a todos os seus habitantes sem excepção. Já
chegámos à época em que temos que pagar pela
água que bebemos, da maneira que as coisas se
apresentam qualquer dia teremos que pagar pelo
ar que respiramos. Que se deixem de formalidades, dispam-se dessas burocracias, atirem fora
os uniformes e vistam da vida a nudez, e tratem-nos de igual para igual, e não como se fossemos
crianças!.. Se nos querem atribuir um número,
tratem-nos por números mas que seja recipro-

Coisas

do

Corisco

José de Sousa

M

que. Eu creio que uma das maneiras de acabar
com tantas guerras espalhadas por esse mundo
fora. Seria sobretudo inventar um sistema universal, onde houvesse uma linguagem, que todos
se entendessem, num plano humano sem superioridades nem inferioridades. Onde ninguém se
sentisse diminuído ou desvalorizado, e que todos
se sentissem na mesma onda de igualdade e de
respeito mútuo. Porque existem situações, onde
certas pessoas que só pelo simples facto de exercerem certas funções, já pensam que estão num
trono, onde todos os outros têm que lhe prestar
vassalagem. Mas isto é ridículo. Será que isto
ainda tem cabidela no século em que vivemos!..
Eu acho que isso vai contra todos os princípios
dos direitos humanos. Sei que no mundo tem que
existir toda a classe de estatutos sociais, onde
uns, requerem mais estudos do que outros, mas
isso não implica, que aqueles que têm mais estudos sejam tratados por deuses, e os outros por
escória. Quanto a mim todos os estatutos tem o
mesmo valor. Porque não podem viver uns sem
os outros. Que se trate de um primeiro ministro, ou de um médico, ou mesmo que seja electricista, um mecânico, ou um varredor de ruas,
todos eles são pagos, mediante as funções que
exercem. Portanto não me venham com distinções e favoritismos. Parem com esses títulos de
nobreza de altezas, ou excelências, porque essas
comédias não fazem falta ao povo, sobre tudo no
século em que vivemos. Com o novo mundo da
Internet, os ignorantes já não existem, o mundo
que era grande tornou-se pequeno. Hoje em dia
o que o povo precisa é de trabalhar e de viver a
vida com paz , respeito, e dignidade. Mas que
não nos compliquem a vida, com referências especiais de fulano ou de beltrano. O capitão de
um navio, é só capitão quando está a bordo do
navio dentro das suas funções, mas cá fora é um
cidadão normal, e é tratado como tal, e, essa ética devia ser aplicada a todas as outras profissões.

eu amigo senhor Feio que trabalha na padaria Coimbra não gostou do meu ultimo
artigo no jornal. Mas, ele me dá prazer, ele lê o
jornal, e, mais ainda, comenta, dá a sua opinião
mesmo se eu não estou de acordo com ele, tenho
milhões de leitores como ele que lêem os meus
artigos.
Mas ele tem bom gosto... almoço num bom restaurante, A Casa do Alentejo, e está sempre bem
acompanhado por uma linda e simpática senhora, que ainda por cima é de São Miguel, açoriana, ele que é do Continente e vigarista. Vou continuar a escrever e entrar num assunto delicado
que é: as religiões. Eu que sou católico, e, por
falar sobre os católicos, ouvi dizer que um mendigo, que pedia esmola muito perto do Vaticano,
até os padres e demais funcionários sempre que
o viam dávam umas comidinhas, e, mais coisinhas, dizia eu que o mendigo faleceu e como não
tinha ninguém que se preocupasse com ele em
vida sem ser os padres depois de morto ainda
pior.
O pobre de Cristo não tinha lugar pra ser enterrado chegou as orelhas do Papa Francisco, que
sem fazer muitos alevantos, mandou enterrar o
dito cujo no cemitério do Vaticano, isto é que é
uma obra de graça DIVINA. Daquilo que tenho

ouvido dizer deste papa Francisco, se todos os
católicos que vão pra missa bater no peito na esperança que “depois” de morrer irem pró Céu.
Todos querem ir pró Ceu mas ninguém quer
morrer, se todos fossem como o Papa Francisco,
talvez houvesse menos guerras por este Mundo
fora. Muita gentinha que vá prós cultos religiosos, todas as religiões incluídas, só pensam na
sua pessoa, coisa que Deus e seu Filho sempre
foram contra. “Amai-vos uns aos outros como
Eu vos amei”.
Na minha religião, a Católica, sempre me ensinaram que DEUS está por todo o lado, e, vê
tudo, se isto é verdade, ele deve dizer consigo
próprio, mas, que confusão está acontecendo na
Terra, será que fiz algo de errado? Eu tenho uma
linda história verdadeira de religiões misturadas,
que vou vos contar, estou só a por certos pontos
nos Is e traços nos T,... mas, é de rir, mesmo se
acontece num... salão funerário... é, a vida! Para
acabar vá isto com uma nisca de amizade; A liberdade é um vinho de excelência. Não faz sentido de não partilhar. A sedução de ambos ajuda-nos a viver, é o perfume da pele, a pele do vento,
o segredo que a flor atrai a abelha.
As árvores amam-se, até mesmo as pedras
partilham o amor entre si. O verde perde-se
de amor pelo azul. Joaquim Pessoa - Ano Comum.
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Segunda Guerra Mundial

(1939 - 1945)

O Colaborador

preparado por Tony Saragoça

nho de 1941. O ímpeto do ataque alemão desbaratou as forças fronteiriças e destruiu, quase toda
1940-Itália entra na guerra
a força aérea soviética, que foi abatida no solo. A
Jorge Matos
Quando a sorte da França já estava praticamente penetração alemã teve poucos obstáculos. Suas
selada, a Itália declarou-lhe guerra (10 de junho divisões blindadas avançavam celéremente, enscrever é uma grande responsabilidade,
de 1940), dois dias depois a Inglaterra declara volvendo os exércitos russos em enormes bolrelativamente ao público que vai ler, reguerra á Itália.
sões. Nos primeiros meses do conflito, mais de fletir, criticar, e, sugerir.
650 mil prisioneiros foram feitos. O otimismo
e a certeza de uma vitória fácil inundou o Alto- A colaborar com o jornal A Voz de Portugal,
tem sido um grande prazer e uma satisfação de
-Comando alemão.
escrever sobre temas de interesse público. Os artigos publicados nunca tiveram a mínima intensão de prejudicar ou ofender alguém. A minha
principal preocupação tem sido de transmitir o
meu pensamento e alguns conhecimentos do dia-a-dia. Expor princípios, valores,
sentimentos, e emoções pode as vezes, comportar um grande risco, mas vale a pena manter
uma postura de verdade, sem reservas, solidaria
e amiga com grande gratidão e humildade. A
1940-Inglaterra é bombardeada
verdade é sempre só uma, por isso se conquista a
A situação da Inglaterra nos anos 40/41 era de
confiança, o respeito, a amizade que deve
quase total isolamento. Sua poderosa esquadra, Encontro com
ser retribuída por quem a recebe.
havia dissuadido Hitler de invadi-la, levando-o a o Rabbi Chaim Kruger
É um privilégio ter-se a possibilidade de exadotar a estratégia da Guerra aérea e submarina. Rabbi Chaim Kruger com Aristides de Sousa por, livremente o pensamento num país onde a
H. Güring, supremo comandante da Luftwaffe Mendes, 1940. Á medida que as tropas alemãs liberdade de expressão é um direito cívico mesfoi responsável pelas operações de bombardea- se aproximavam de Paris, começou a maior mi- mo que haja alguém por vezes que não esteja
mento de Londres e outras cidades industriais.
gração de refugiados na Europa desde que a Era de acordo com o nosso pensamento. Também é
Negra tinha começado. Estimava-se que de 6 a importante reconhecer que existem leitores ver1940-Guerra chega aos Balcãs
10 milhões depessoas,tentavam escapar a invasão dadeiramente amigos e sinceros, que apreciam o
No segundo semestre de 1940 a guerra atinge Alemã, por estradas e caminhos de ferro. Bor- nosso trabalho, que oferecem as suas ideias para
a região dos Balcãs. Desejoso de mostrar sua deaux e outras cidades do sul da França, foram melhorar os artigos com isso mostrar uma granindependência de Hitler, Mussolini ordena a in- invadidas por refugiados desesperados. Um deles de solidariedade.
vasão da Grécia, partindo da Albânia. As tropas foi o Chassidic Rabbi, Chaim Kruger, originário São estes leitores leais que ajudam, com as suas
italianas não conseguem ultrapassar a fronteira e da Polónia, mas mais recentemente de Bruxelas, criticas positivas com o fundamento de melhorar
ainda sofrem um contra-ataque anglo-grego que que tentava escapar com sua mulher e 5 filhos. a escrita e as atitudes. É obvio que nem todos
as faz recuar. A Alemanha decide enviar suas di- Kruger e Sousa Mendes encontraram-se por azar os textos agradam a todos os leitores, porque há
visões para esta região tendo por objetivo afas- em Bordeaux, e tornaram-se rápidamente ami- opiniões diferentes.
tar definitivamente os ingleses do Mediterrâneo gos. Sousa Mendes ofereceu um visa a Kruger e É essencial e gratificante ouvir e ler comentáOriental, assim como reforçar seu fronte sul para família,desafiando, mais uma vez a Circular 14. rios sobre os trabalhos que se vão publicando
a futura invasão daURSS.
Este como resposta, tomou uma decisão moral, é muito estimulante para quem escreve. Rerefusando aceitar o visa, enquanto todos os seus velam consideração, estima, apreço, por vazes
1941-Queda da
irmãos e irmãs” (os milhares de Judeus refugiados carinho pelo autor o que valorizam os nossos
Iugoslávia e Grécia
cantonados nas ruas de Bordeaux), não recebes- trabalhos.
Entre abril-maio de 1941 caem sob seu domí- sem também visas. Esta atitude de Kruger provonio a Iugoslávia e a Grécia, culminando com cou em Sousa Mendes uma crise moral de prouma surpreendente ocupação da Ilha de Creta porções incalculáveis. No mesmo tempo Sousa
- base aero-naval inglesa - pelos pára-quedistas Mendes vivia um drama pessoal. Andrée Cibial, a
alemães. Desta forma os campos petrolíferos da amante que andava grávida de seu filho, apareceu
Romênia, que abasteciam as divisões blindadas no consulado, provocou um escandalo em frente
alemãs, ficam a salvo dos bombardeios aéreos. da família de Sousa Mendes e acabou por ser preApesar dessas sucessivas derrotas, os ingleses sa.Sousa Mendes fez uma crise de nervos.
conseguem manter algumas posições estratégi- Retirou-se,e rezou,ponderando se devia ou
cas importantes - a Ilha de Malta - na intersecção não imitir visas a todos,riscando assim desda Sicília com a África
truír a sua carreia professional”. Aqui a situação é horrivel, e, eu estou de cama por causa
1941- A invasão da URSS
de uma depressão”, escre-veu ele a seu genro,
Hitler resolve invadir a União Soviética em ju- a 13 de Junho de, 1940.

E

Programa da semana

Quinta-feira 5 de Março
- Daniel Sá desfila com a sua coleção em cortiça em Otava
Sábado 5 de Março
- Daniel Sá desfila com a sua coleção em cortiça em Otava
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Câmbio do dólar canadiano
3 de março de 2015

1 Euro = CAD 1.411010
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

fotografo

restaurantes

restaurantes

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

agências
funerárias

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
AssOCIAÇÃO DA
Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.:514.844.1011
Circulo 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

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

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

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

canalizador

contabilistas

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

eletricidade

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Portugal de Montreal	T.:514.834.0920
Praias de Portugal	T.:514.844.1406
Verde Minho	T.:514.865.7603

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

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

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

TRAGA O SEU VINHO

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

importadores

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

Chouriçor Inc.

A mercearia das famílias portuguesas

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

www.leparadisdupoulet.com

LE Grill
Tasquaria

MERCEARIAS

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

www.solmar-montreal.com

monumentos

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

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Tel.: 514.943.7907
INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Linhas da mão e
cartas. Vidente com
dons naturais.
Resolve os seus
problemas
sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956
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EMPREGOS

EMPREGOS

Está a ganhar o que merece?
Trabalha a partir de casa.
Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 2500-4000$
possíveis. Compatível com outras atividades ou
emprego. 514-961-0770

Padaria Lajeunesse
está a procura

- Padeiro com experiência em pão português,
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
de frango à moda portuguesa.

Urgente telefona já
514-814-0362

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
Precisa-se de senhora
para fazer limpeza de
uma casa em Boisbriand
com experiência.
Deve falar inglês. 450430-9693

Paisagista
Robert Caucci

procura instalador de
“Pavé-uni” muros de
pedra e alcatrão com
experiência e carta de
condução de classe 5.
Precisamos também
um assitante paisagista. Assunto sério e
salário segundo a experiência.

514-766-8390

Precisa-se de senhora para trabalhar
ao serviço de balcão e deve ter um
pouco de conhecimento em
charcuteria e fazer sands.
Jean: 514-842-3558
Companhia em “Pavé-uni” e asfalto está
a procura de empregados capaz de fazer
níveis e paredes. Deve ter Classe 5 e dirigir 3 empregados (chefe de equipa) com
um mínimo de 5 anos de experiência.
514-804-8789

PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni” tradicional. Deve ser um bom trabalhador.
Johanne ou Nora: 450-628-5472

piri - piri
Precisa-se de churasqueiro
(Grill Man) com experiência
e uma caixeira a tempo inteiro.
Salário muito bem remunerado
514-688-1015
vende-se
Restaurante à venda com sala de recepção na rua StLaurent perto da Cremazie. O espaço seria ideal para
um restaurante português, italiano ou mediteraneo.
O preço do aluguer é bom. Se está interessado a
comprar o edifício, também está a venda. A razão das
vendas é que o proprietário quer se reformar.
Peter: 514-572-0047

serviço

Aceito trabalhos de Pladur, Ladrilho, pinturas, pedreiro. Para tardes ou fins de semana.
Contatar Fernando: 514-632-4491

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

AGRADECIMENTO
José Barreto da Silva
Na impossibilidade de agradecermos individualmente todas
as pessoas, que de diversas
formas nos confortaram com
o seu carinho e apoio durantes estas horas difíceis, vimos
através deste meio agradecer
profundamente o nosso sincero Obrigado e Bem-Hajam.
De toda a família Silva
Filhos, netos e família

†

Guilherme da Costa Pires
1930-2015

Faleceu em Laval, no dia 25 de fevereiro de 2015, o Sr. Guilherme da
Costa Pires, natural da Lagoa, São
Miguel, Açores, com a idade de 84
anos.
Deixa na dor suas irmãs Conceição
(José André), Georgina e Maria dos
Anjos (Joao Azeredo), sobrinhos/
as. Assim como outros restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Grupo Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval.
514 595-1500
Vitor Marques
O funeral teve lugar no dia 2 de março de 2015. Após a
missa de corpo presente, pelas 11h, na igreja de Nossa
Senhora de Fátima em Laval, seguindo depois para o
cemitério de St-Martin, onde foi sepultado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-Hajam.

†

Lionel de Sousa

Faleceu em Laval, no dia 26 de
fevereiro de 2015, o Sr. Lionel de
Sousa, com 87 anos de idade, natural de Achadinha, Nordeste, São
Miguel, esposo da Sra. Urania
Monteiro.
Deixa na dor sua esposa, seu filho
José (Olga Furtado), suas filhas
Eduarda (Jorge Leite), Olivia (Carlos Raposo), seus netos/as Kevin
(Norvy), Rick (Suzana), Vanessa,
Jeffrey, seus bisnetos/as Cassandra, Christopher e
William. Sua irmã Maria dos Anjos, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2645 Henri Bourrassa E., Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi segunda-feira 2 de março
de 2015 às 10h na igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em
cripta no mausoléu St. Martin. Renovam com profunda
saudade a missa do sétimo dia será, hoje, quarta-feira o
4 de março às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-Hajam.

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

José xavier Velez

Construção 2009. Magnífico
condomínio no último andar.
Espacioso e luminoso! Chão
em madeira. Ar condicionado, Lareira a gaz. 2 balcões.
GARAGEM. É so luxo! Muito
perto do Centropolis e todos
os serviços e transportes.

$304,000

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

Belo condomínio no último andar de 3plex. 1174pc. 3 quartos
fechados. Grande salão e casa
de jantar. Chão em madeira.
2 balcões. 5 minutos a pé do
Parc Laurier!

Um ano se passou, foi no dia 5 de
março de 2014 que partiste, deixando familiares e amigos numa
grande tristeza. Partiste, mas ficaste presente na nossa memória.
Uma missa será celebrada em
sua memória, quinta-feira dia 5 de
março 2015 pelas 18h30, na Igreja
Santa Cruz. Agradecendo desde já
a todas as pessoas que possam
participar nesta celebração.

MEMORANDUM
2º aniversário de falecimento

Adorinda Conceição (São)
Garcia Carvalho
“Querida esposa, mãe, avó e amiga foste embora muito cedo e já
se passou 2 anos. Hoje és o nosso anjo da guarda e uma linda estrela a brilhar no céu para os teus
netos. Para sempre continuamos
a pensar em ti e ficarás no nosso
coração eternamente”. Com muitas saudades do teu Nelo, filha,
genro, netos e amigos.
Uma missa será celebrada em sua memória, domingo dia 8 de março 2015 pelas 11h30, na Igreja Santa
Cruz. Agradecendo desde já a todas as pessoas que
possam participar nesta celebração.

O Duplo
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anedotas
- Se fosses um animal irracional, qual é que gostavas de ser? - Sei lá! - Eu gostava de ser um
ATUM! É que assim a minha mulher era ATUA!!
Uma cigana chega ao registo civil para registar
a sua filha. Pergunta-lhe a empregada: - Então
qual é o nome que vai dar à sua filha? - Cravo
Biciclete! - O quê?! Isso lá é nome que se dê
a uma criança? - Então?! Vocês têm uma Rosa
Mota, nós também podemos ter uma Cravo Biciclete!...
São às Dezenas
Vai um velhote na auto-estrada quando a mulher
lhe liga. - Sim?
- Olha, querido, tem cuidado! Deu agora nas notícias que vai um carro em sentido contrário!
- Um? Eles são às dezenas!

A

daptação ao cinema do clássico do russo Fiódor Dostoiévski, O Duplo ousa e
dá nova roupagem para a história original.
O responsável pela ousadia é Richard Ayoade, diretor e comediante ainda em início de
carreira que dublou a animação Os Boxtrolls.
Ayoade investiu em um roteiro que mantém
a premissa da obra publicada em 1846, mas
pinta cenários e atuações com um jeito pop,
embora mantenha o aspecto sombrio de seus
personagens.

A Bronquite
O actor Epifânio Gonçalves padecia duma bronquite. Uma noite, aparece-lhe no camarim o médico do teatro. O artista, ao vê-lo, exclama:
— Ora ainda bem que por cá aparece! A minha
bronquite não me larga. O que hei-de fazer?
— É fácil — respondeu o médico — Vamos lá
tratar disso. Começo por lhe tirar o vinho, o
café, os licores, o tabaco...
— Não diga mais — interrompe Epifânio — O
doutor tira-me tudo e deixa-me ficar a bronquite!

O trabalho ganha força com a grande atuação
de Einsenberg, carismática e por vezes tão bem-humorada como os espaços do roteiro parecem
permitir. Mas a edição é imprecisa, o que impede
que o ponto central dessa história - a oposição
entre o que podemos ser e aquilo que gostaríamos de ser - ganhe profundidade. A oposição
entre o personagem e seu duplo também parece
relativamente rasa.
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Arrow

e Flash podem
ganhar uma série
derivada

Segundo a Deadline , o The CW está planejando uma série derivada de Arrow e The Flash .
A publicação diz que o projeto reuniria heróis

secundários que aparecem nos dois seriados,
entre eles Elétron (Brandon Routh), Dr. Martin
Stein (Victor Garber), Capitão Frio (Wentworth
Miller) e Canário Negro (Caity Lotz) .
Os criadores de Arrow Greg Berlanti, Andrew
Kreisberg e Marc Guggenheim são os responsáveis pelo projeto e estão escrevendo o roteiro para
que ele fique pronto já para o próximo ano. Além
da possibilidade do Arqueiro e Flash aparecem na
série, o Deadline diz que três grandes nomes da
DC Comics que nunca apareceram na TV podem
surgir.

ce No País Das Maravilhas).
É então que surge um novo funcionário em seu
local de trabalho: James, o oposto de Simon:
confiante, carismático e sedutor. Para o horror do
protagonista, James começa a tomar conta de sua
vida e conquistar o que ainda lhe resta. É mais ou
menos o que Denis Villeneuve já mostrou em O
Homem Duplicado, mas lá baseado em texto de
José Saramago.
Embora o filme brinque com o existencialismo
e seja uma versão exagerada da vida contemporânea dominada pelo trabalho diário repetitivo,
o roteiro se perde na tentativa de tratar sobre
tantos temas. O Duplo acaba sendo um pastelão
ambientado em um mundo distópico, sombrio e
recheado de pequenos exageros estéticos, como
suas cores ocres ou seu jeito obsoleto. A trilha
sonora que mistura música clássica com sintetizadores típicos dos anos 80 e sons de bandas
pop irritantes, criam um ambiente claustrofóbico
do qual muitas vezes o próprio espectador pode
parecer disposto a escapar.

O Duplo é estrelado por Jesse Einsenberg (A
Rede Social). Ele é Simon, um tímido e desolado
trabalhador de uma grande corporação. Ele mora
sozinho, a mãe está internada em um abrigo para
idosos e sua principal preocupação é tentar se
aproximar de Hannah (Mia Wasikowska, de Ali-

Receita

da semana

Bifinhos

com

Ayoade está ganhando espaço com sua estética longe do comum e suas tramas com personagens jovens estranhíssimos, algo que já
apresentou com Submarino. Aqui, apresenta
um mundo tomado pela repetição e pela fuga
das identidades particulares - tão sufocante
que o início e o final de sua narrativa nos mostram que talvez, para alguns, seja impossível
continuar simplesmente existindo.

Ananás
ingredientes:

preparação:
Corte o lombo em tiras finas.
Misture o açúcar com o gengibre, o
molho de soja e o xerez e regue a carne
e deixe marinar. Coloque a carne, o molho e os
bocados de ananás numa frigideira com o óleo
aquecido e deixe cozinhar por uns 3 minutos.
Regue com o sumo de ananás e adicione a
maizena previamente misturada na água. Deixe
cozinhar em lume brando até que o molho engrosse e sirva.

450g de lombo de vaca
1 colher de sopa de açúcar mascavado
1/2 colher de chá de gengibre picado
2 colheres de sopa de molho de soja
2 colheres de sopa de xerez
2 colheres de sopa de óleo de cártamo
1 chávena de ananás aos bocados
1/2 chávena de sumo de ananás
1 colher de chá de farinha maizena
1 colheres de sopa de água

Coisas

do

Arco
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Não vai conseguir adivinhar
porque se ausentou este deputado
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra
um daqueles momentos parlamentares insólitos
que, pelos vistos, não acontecem apenas em Portugal. Depois de se ausentar durante um debate, este deputado explica a razão que o levou a
levantar-se e quase ninguém conseguiu guardar
para si uma risada.
Durante um debate parlamentar um dos deputados da câmara dos representantes do Canadá
levantou-se. Interrogado sobre o porquê da sua
ausência, o representante do povo canadense não
teve pejo em explicar a situação ‘incómoda’.“Vi
numa loja que havia roupa interior para homem
a metade do preço e comprei uma data de cuecas
que, claramente, são demasiado pequenas para
mim. Tenho dificuldade em ficar sentado durante
muito tempo”, explicou o deputado Pat Martin
que praticamente desde o momento que começou a falar foi acompanhado de um coro de risos.
Fique com este insólito momento e sorria, afinal
não é apenas por cá que os deputados, por vezes,
‘saem dos carris’.

da

Velha

mita ter relações sexuais,
uma vez que a mulher
sofre de vaginismo.
Um casal está casado há quase dez anos e
nunca conseguiu ter relações sexuais sem que
estas causassem dores.
Michaela Reece, de 38
anos, sofre de vaginismo, uma doença em que
os músculos próximos da vagina se contraem, o
que torna o ato sexual bastante doloroso.
Os médicos dizem não haver cura para este problema, que só foi diagnosticado à mulher depois
de ter tentado ter relações sexuais com o marido,
James Reece, de 34 anos, durante a lua-de-mel.
Segundo o Daily Mail, o casal nunca tinha tido
relações sexuais porque o marido “decidiu que ia
esperar até à noite de núpcias”.Michaela já viajou por toda a Austrália à procura de uma cura
para o problema, mas sem sucesso.
No Facebook descobriram uma página de apoio
que fala de um tratamento, no entanto o custo
da viagem é cerca de 22 mil euros e o casal vai
Em nove anos de casamento casal esperar por conseguir angariar o dinheiro.
nunca teve relações sexuais
“Em Dezembro vamos fazer dez anos de casaMichaela e James Reece, residentes na Aus- dos. Seria fantástico que este fosse o ano em que
trália, esperam angariar dinheiro suficiente para iríamos poder estar juntos ‘dessa maneira’”, reconseguirem fazer um tratamento que lhes per- velam no site.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: Valete de Paus,
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor:
Saberá notícias através de um amigo. A sua vida
social andará muito animada. Que o seu sorriso
ilumine todos em seu redor! Saúde: Atenção com
as noitadas e os excessos, seja comedido. Dinheiro: Um
amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser você a
precisar de ajuda! Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

Balança: Carta Dominante: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo renitente. Que a compreensão viva
no seu coração! Saúde : Dedique-se a atividades
que lhe dêem prazer.
Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o
melhor possível.
Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

Touro: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se
um pouco perdido e em busca de si próprio.
Que o seu autoconhecimento seja a ferramenta
fundamental para a sua felicidade. Saúde: Dedique-se
a práticas de relaxamento como o yoga e a meditação.
Dinheiro: Prepare o seu trabalho desenvolvendo novas
ideias.Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

Escorpião: Carta Dominante: O Imperador,
que significa Concretização. Amor: O seu estado
de ansiedade poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma mais otimista e verá
que tudo corre melhor! Saúde: Tendência para andar um
pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos
que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

Gémeos: Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Momento em que estará confiante e, por isso, encontrará um clima
de equilíbrio nas suas relações. Faça as escolhas que lhe trazem a possibilidade de ser feliz. Saúde:
Possíveis problemas no sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá
alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Paus,
que significa Poder Material e que pode ser
Amorosa ou Fria. Amor: Converse com o seu par
para resolver divergências conjugais. Fale sobre
o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Tente
descansar mais. Dinheiro: Acredite mais na competência dos seus colaboradores.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

Caranguejo: Carta Dominante: O Papa, que
significa Sabedoria. Amor: O amor acontece
quando menos se espera. Que a sua alma seja
bela e transparente! Saúde: Durma o máximo de
horas que puder. Dinheiro: O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a subir para um cargo de chefia.
Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

Capricórnio: Carta Dominante: Rainha de
Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo com os seus amigos. Estreite os
seus laços de amizade. Saúde: Lembre-se das
sessões de tratamento que tem que fazer.
Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar os seus desejos.
Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51

Leão: Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: É necessário que deixe de exigir tanto do seu par. Agora
é tempo para partilhar. Saúde: Retire da sua alimentação comidas ricas em gorduras e consulte
um especialista em cardiologia. Dinheiro: Organize as
suas tarefas para poder evoluir na carreira.
Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1
Virgem: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos através do diálogo. Os
problemas e dificuldades do dia a dia resolvem-se através do diálogo, mas agravam-se através
da violência! Saúde: Uma dor de garganta poderá incomodá-lo e dar origem a uma constipação.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da sua atividade profissional.
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

Aquário: Carta Dominante: O Cavaleiro de
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.
Amor: O seu par poderá estar demasiado exigente consigo. Que a beleza da Aurora invada
a sua vida.
Saúde: Faça uma seleção dos alimentos que mais beneficiam a sua saúde. Dinheiro: Aproveite a ajuda de um
colega para desenvolver um projeto.
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42
Peixes: Carta Dominante: A Lua, que significa
Falsas Ilusões. Amor: Uma mudança de planos
pode afetar a sua relação. É tempo de um novo
recomeço! Saúde: Procure estar em paz espiritualmente.
Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário.
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

pensamento da semana
Não é que eu tenha medo de morrer. É que eu
não quero estar lá na hora que isso acontecer.
Woody Allen

palavras cruzadas

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Chamar a atenção por meio de gestos. Inclinação da alma e do coração. 2. Casa, lugar em
que se guarda pólvora e outros apetrechos de guerra.
Género de plantas leguminosas. 3. Conjunto das abelhas de um cortiço. Que tem de facto existência. 4. Cerimónia pública e solene. Tolice. 5. Graceja. Escorrer.
6. Face inferior do pão. Corda de reboque. 7. Meio ceitil. Contr. da prep. de com o art. def. a. 8. Pessoa que
come pão ázimo. Modo de dizer. 9. Prefixo de origem
latina que significa metade, meio ou quase. Ardiloso.
10. Abatimento. Sulcar um campo para o enxugar. 11.
Toca. Navio mercante de dois ou três mastros.
Verticais: 1. Desmontar. Fanhoso, roufenho. 2. Pequeno vaso ou frasco para transporte de líquidos em
viagem. Gebo. 3. Linha que divide ao meio certas figuras. Tratar com mimo. 4. Hora do ofício divino. Pessoa que vive no ermo. 5. Espíritos. Suspiro. 6. Troço de
tropas ou gente armada, destacadas para acompanhar
pessoas ou coisas. 7. Contr. da prep. em com o art. def.
o. Lança, leilão. 8. Corda ou correia para levar ou prender as bestas. Um certo. 9. Que faz meias com alguém.
Tecido transparente de seda ou algodão. 10. Pôr ovos.
Atribuir a filho de outrem o tratamento de filho próprio,
com todos os direitos inerentes, incluindo o de herdeiro
e o de nome. 11. Avançar girando sobre si mesmo. Fruto da amoreira e de algumas espécies de silvas.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Visual, Ralo. 2. Amial, Mil. 3. Tira, Tapada. 4.
Era, Fim, Rei. 5. Ia, Arrear. 6. Rapo, Czar. 7. Rancho, Ui. 8. Dar,
Toa, Vir. 9. Eficaz, Semi. 10. Ata, Ledor, 11. Rara, Remoer.
Verticais: 1. Votei, Idear. 2. Irar, Afta. 3. Sara, Arriar. 4. Uma,
Apa. 5. Ai, Frontal. 6. Latir, Cozer. 7. Lamecha, De. 8. Azo, Som.
9. Amarra, Vero. 10. Lide, Ruim. 11. Olaia, Iriar.
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Chelsea

PSG

de José Mourinho
conquista Taça da Liga

O

Chelsea, orientado pelo treinador português José
Mourinho, conquistou pela quinta vez a Taça da Liga
inglesa de futebol, ao vencer o Tottenham por 2-0, na final
da edição 2014/15, no Estádio de Wembley, em Londres. O
central John Terry, aos 45 minutos, com a ajuda de um desvio num defesa
dos ‘spurs’, e
um golo na própria baliza de
Kyle Walker,
aos 56, após
um remate de
Diego Costa,
selaram o triunfo dos ‘blues’, que repetiram os títulos de 1965, 1998, 2005
e 2007. Quase dois anos e meio após a última conquista,
José Mourinho somou o 21.º título da sua carreira de técnico principal e o sétimo pelo Chelsea, sendo que já havia
arrebatado a Taça da Liga inglesa em 2005 e 2007.

empata no Mónaco e
falha liderança em França

O

Paris Saint-Germain
falhou, no domingo,
o regresso à liderança da
Liga francesa de futebol,
ao empatar 0-0 no Mónaco, num encontro da 27ª
jornada em que os aspetos
táticos se sobrepuseram e o

para jogar com dois jogadores rápidos na frente como
Ferreira Carrasco e Martial
e um médio criativo como
o seu compatriota Bernardo Silva, e optou por um
meio campo de combate
com João Mourinho, Fabi-

tornaram pouco atrativo.
Leonardo Jardim reconheceu a grande capacidade do
PSG, atual bicampeão e quiçá a melhor equipa do futebol francês, ao adotar uma
estratégia que visou, acima
de tudo, anular os pontos
mais fortes do adversário,
desfalcado de Ibrahimovic.
O treinador português abdicou de um ponta de lança

nho e Kondogbia. O jogo
foi muito fechado, marcado
pelo rigor das marcações e
pela ausência de espaços,
cuja consequência foram as
raras oportunidades de golo,
razão pela qual o empate se
ajustou ao desenrolar da
partida. Com este ‘nulo’, o
Mónaco recuperou o quarto lugar, que tinha perdido
provisoriamente no sábado

Liga dos campeões
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
1-1
0-0
0-2
1-1
1-2
2-1
1-3
1-0

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
1-3
2-2
2-0
2-0
1-4
0-4
0-1
1-1
2-1
0-0
2-1
1-0
1-1
1-0
3-3
1-0

2ª mão
0-3
3-2
0-0
2-2
1-3
0-1
0-3
2-1
1-3
1-3
3-1
3-2
0-2
3-0
0-1
0-1 (4-5) g.p.

1ª mão
12/03 12:00
12/03 13:00
12/03 13:00
12/03 13:00
12/03 15:05
12/03 15:05
12/03 15:05
12/03 15:05

2ª mão
19/03 15:05
19/03 15:05
19/03 15:05
19/03 15:05
19/03 13:00
19/03 13:00
19/03 13:00
19/03 12:00

europa league
1/16 DE FINAL
Aalborg BK (1-6)Club Brugge
Torino (5-4) Athletic
VfL Wolfsburg (2-0) Sporting
Dnipro (4-2) Olympiacos
Young Boys (2-7) Everton
Trabzonspor (0-5) Napoli
PSV (0-4) Zenit
Roma (3-2) Feyenoord
Guingamp (3-4) Dynamo Kyiv
Anderlecht (1-3) Dynamo Moskva
Villarreal (5-2) Red Bull Salzburg
Sevilla (4-2) Borussia M’gladbach
Tottenham (1-3) Fiorentina
Ajax (4-0) Legia Warszawa
Celtic (3-4) Internazionale
Liverpool (1-1)Besiktas
Oitavos-de-Final
Zenit - Torino
Dnipro - Ajax
VfL Wolfsburg - Internazionale
Club Brugge - Besiktas
Everton - Dynamo Kyiv
Villarreal - Sevilla
Fiorentina - Roma
Napoli - Dynamo Moskva

Ronaldo

M

para o Saint-Étienne - 1-1
em Toulouse, somando 44
pontos, mais um do que o
quinto classificado e mais
dois do que o sexto, o Montpellier. Olhando para cima
na tabela, O Lyon, que sofreu uma derrota no sábado
em Lille, por 2-1, mantém
a liderança, com 54 pontos,
mais um do que o PSG, que
perdeu hoje a oportunidade de pular para o primeiro
lugar, e mais quatro do que
o Marselha, que perdeu na
sexta-feira em casa frente
ao Caen, por 3-2, naquela
que foi a grande surpresa da
27ª jornada. De notar que o
Mónaco, dos portugueses
Leonardo Jardim, Ricardo
Carvalho, João Moutinho e
Bernardo Silva, está a seis
pontos de distância do terceiro lugar, ocupado pelo
Marselha, tendo menos um
jogo disputado.
Com efeito, a partida
Mónaco-Montpellier, referente à 25ª jornada, foi
adiada devido à neve e
terá ainda de se realizar.

estabelece novo recorde

elhor do mundo é o
primeiro a superar
a marca dos 30 golos em
cinco épocas consecutivas
nos principais campeonato europeus.
Com o golo apontado este
fim de semana no empate caseiro do Real Madrid
com o Villarreal, Cristiano
Ronaldo atingiu a marca
dos 30 golos na Liga espa-

nhola pela quinta temporada consecutiva. Um registo
sem precedentes tanto em
Espanha como outros quatro principais campeonatos
europeus (França, Itália,
Inglaterra e Alemanha).
Ronaldo deixou para trás o
rival do Barcelona, Lionel
Messi (2009/10 a 2012/13),
e ainda Dave Halliday (Sunderland, entre 1925/26 e

1928/29). Desde que chegou ao Real Madrid (2009),
Cristiano Ronaldo só não
atingiu a marca dos 30 golos para a liga na primeira
época, tendo parado nos 26.
Golos de Cristiano Ronaldo na Liga espanhola
(últimas cinco épocas):
2010/11: 41; 2011/12: 46;
2012/13: 34; 2013/14: 31;
2014/15: 30.

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

P	J	V	
61 25 20
59 25 19
54 25 17
53 25 16
46 25 14
45 25 13
41 25 12
32 25 9
31 24 8
30 25 8
29 25 9
27 25 6
27 25 7
26 25 7
25 25 6
24 25 6
23 24 6
22 25 5
19 25 3
18 25 3

Inglaterra
Premier League
E
1
2
3
5
4
6
5
5
7
6
2
9
6
5
7
6
5
7
10
9

D
4
4
5
4
7
6
8
11
9
11
14
10
12
13
12
13
13
13
12
13

	P	J	V	
1-Chelsea
60 26 18
2-Manchester City 55 27 16
3-Arsenal
51 27 15
4-M. United
50 27 14
5-Liverpool
48 27 14
6-Southampton
46 27 14
7-Tottenham
44 26 13
8-Swansea City
40 27 11
9-West Ham
39 27 10
10-Stoke City
39 27 11
11-Newcastle
35 27 9
12-Crystal Palace 30 27 7
13-West Bromwich 30 27 7
14-Everton
28 27 6
15-Hull City
26 27 6
16-Sunderland
25 27 4
17-QPR	
22 26 6
18-Burnley
22 27 4
19-Aston Villa
22 27 5
20-Leicester City 18 26 4

França
Ligue 1
E
6
7
6
8
6
4
5
7
9
6
8
9
9
10
8
13
4
10
7
6

D
2
4
6
5
7
9
8
9
8
10
10
11
11
11
13
10
16
13
15
16

	P	J	V	
1-Lyon
54 27 16
2-Paris SG	
53 27 14
3-Marseille
50 27 15
4-Monaco
44 26 12
5-Saint-Étienne 43 27 11
6-Montpellier
42 26 12
7-Bordeaux
42 27 11
8-Nantes
36 27 9
9-Lille
35 27 9
10-Rennes
35 27 9
11-Guingamp
35 27 11
12-Caen
34 27 9
13-Nice
34 27 9
14-Bastia
33 27 8
15-Stade de Reims 32 27 8
16-Lorient
31 26 9
17-Évian TG	
29 26 9
18-Toulouse
29 27 8
19-Lens
22 27 5
20-Metz
22 27 5

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
E
6
11
5
8
10
6
9
9
8
8
2
7
7
9
8
4
2
5
7
7

D
5
2
7
6
6
8
7
9
10
10
14
11
11
10
11
13
15
14
15
15

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

P	J	V	
57 24 17
48 24 13
45 25 13
43 25 13
42 25 11
39 25 9
36 25 9
36 24 9
35 25 9
34 25 8
34 25 8
29 25 6
28 24 7
28 25 7
28 25 5
25 25 6
23 25 5
20 25 4
19 25 4
10 23 3

E
6
9
6
4
9
12
9
9
8
10
10
11
7
7
13
7
8
8
7
2

D
1
2
6
8
5
4
7
6
8
7
7
8
10
11
7
12
12
13
14
18

P	J	V	
1-B. München
58 23 18
2-VfL Wolfsburg 50 23 15
3-B. M’gladbach 40 23 11
4-B. Leverkusen 36 23 9
5-Schalke 04
35 23 10
6-FC Augsburg
35 23 11
7-TSG 1899
33 23 9
8-E. Frankfurt
31 23 8
9-W. Bremen
30 23 8
10-B. Dortmund 28 23 8
11-Hannover 96 27 23 7
12-FSV Mainz
25 23 5
13-FC Köln
25 23 6
14-Hertha BSC
24 23 7
15-Hamburger SV	24 23 6
16-SC Paderborn 23 23 5
17-SC Freiburg
22 23 4
18-VfB Stuttgart 19 23 4

E
4
5
7
9
5
2
6
7
6
4
6
10
7
3
6
8
10
7

D
1
3
5
5
8
10
8
8
9
11
10
8
10
13
11
10
9
12
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2014/2015 SAD do FC Porto atenua
prejuízo para 8,440 milhões no 1º semestre

O

Futebol Clube do
Porto - Futebol, SAD
registou um prejuízo de
8,440 milhões de euros
no primeiro semestre de
2014/2015, representando
uma melhoria face ao prejuízo de 29,239 milhões de
euros do período homólogo anterior.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários
(CMVM), o FC Porto-Futebol, SAD apresenta um
resultado líquido consolidado do primeiro semestre
de 2014/2015 negativo em
8,440 milhões de euros, um
valor que significa uma melhoria face ao primeiro semestre do ano anterior e que
a sociedade justifica com “o
crescimento dos resultados
com transações de passes de
jogadores”, que atingiram
os 23,437 milhões de euros,
contra os 2,573 milhões de
euros alcançados no primeiro semestre de 2013/2014.
Os resultados operacionais
são positivos em 94 milhões
de euros nos seis meses em
causa, o que representa “um
crescimento significativo”
face aos 20,211 milhões de
euros negativos apresentados em termos homólogos.
Os proveitos operacionais,
excluindo proveitos com
passes, aumentaram 27%
(mais 11,038 milhões de
euros), para 51,286 milhões
de euros, sobretudo devido
“ao incremento das receitas
obtidas pela participação
nas provas europeias”. Por
sua vez, os custos operacionais, excluindo custos com
passes de jogadores, cresceram 23% (mais 11.326
milhões de euros), para
59,933 milhões de euros,

acompanhando o aumento
dos custos com o pessoal.
“No entanto, realça-se o
facto de, neste exercício,
estarem registados os prémios associados à excelente ‘performance’ desportiva
da equipa nas competições
europeias”, reforça a sociedade no comunicado. Quanto ao EBITDA (resultado

“cuja estrutura patrimonial
está bastante consolidada”,
e com o aumento de capital
social da FC Porto -- Futebol, SAD em 37,5 milhões
de euros, mediante a emissão de ações preferenciais
sem voto. Na sequência
deste aumento do capital,
que foi integralmente subscrito pelo Futebol Clube do

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

P
59
55
47
46
40
34
33
31
29
28
27
25
22
20
19
19
18
16

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
19
17
13
14
11
9
9
9
7
7
8
6
6
5
5
2
3
4

E
2
4
8
4
7
7
6
4
8
7
3
7
4
5
4
13
9
4

D GM
2
57
2
55
2
42
5
39
5
36
7
22
8
29
10 29
8
28
9
21
12 29
10 24
13 17
13 16
14 16
8
15
11 18
15 20

GS
10
10
20
14
20
23
33
32
30
26
33
39
38
35
39
29
38
44

24ª jornada - horas de montreal
SC Braga - FC Porto
06/03 15:30
V. Setúbal - Belenenses
07/03 14:15
Marítimo - P. Ferreira
08/03 11:00
Moreirense - Académica
08/03 11:00
Arouca - Benfica		
08/03 11:00
Estoril Praia - Gil Vicente
08/03 12:00
Boavista - V. Guimarães
08/03 14:15
Rio Ave - Nacional		
09/03 13:00
Sporting - Penafiel		
09/03 15:00

Melhores
Marcadores

Jogador	J	G

antes de juros, impostos,
amortizações e depreciações) melhorou, atingindo
os 16,749 milhões de euros,
face aos 5,119 milhões de
euros negativos registados
nos primeiros seis meses de
2013/2014. No documento, o FC Porto - Futebol,
SAD destaca a integração
da EuroAntas, sociedade
cuja principal atividade é a
exploração no Estádio do
Dragão, no seu perímetro
de consolidação, mas explica que o seu impacto “é
reduzido em termos de resultados, mas bastante significativo na situação patrimonial do Grupo”. Como
tal, o capital próprio consolidado atingiu os 54,602
milhões de euros em 31 de
dezembro de 2014, com a
integração da EuroAntas,

Porto, acrescenta, o capital
social da sociedade totaliza
agora os 112,5 milhões de
euros. O ativo líquido aumentou 66%, alcançando os
333,113 milhões de euros,
pela incorporação do Estádio do Dragão, propriedade
da EuroAntas, cujo valor líquido em 31 de Dezembro
de 2014 atingia os 138,2 milhões de euros.
O passivo total chega aos
278.511 milhões de euros,
o que representa um aumento de 45.048 milhões
de euros face a 30 de junho de 2014, justificado
pela agregação do passivo
da EuroAntas, sociedade
que assumiu o ‘project finance’ para a construção
do estádio.

Basquetebol: Benfica nos
quartos de final da Taça
B

enfica, CAB Madeira, para os quartos de final da Resultados dos 8º de final:
Illiabum e Sampaense Taça de Portugal de basque- Sábado, 31 janeiro
Lusitânia-Algés, 68-73
apuraram-se este domingo tebol masculino.
Domingo, 22 fevereiro:
Salesianos-Barcelos, 49-97
Domingo, 01 março:
Illiabum-T. Basket, 70-54
Madeira SAD-Atlético, 101-80
Barreirense-Benfica, 71-89
Galitos-Sampaense, 72-112
Segunda-feira, 2 março:
Guimarães-D. Force, 71-89
Póvoa-Oliveirense, 71-89

1-Jackson Martínez [FC Porto]
2-Ahmed Hassan [Rio Ave]
2-André André [V. Guimarães]
2-Lima [Benfica]
5-Moussa Maazou [Marítimo]
5-Anderson Talisca [Benfica]
5-Marco Matias [Nacional]
8-Jonas [Benfica]
8-Deyverson [Belenenses]
8-Bruno Moreira [P. Ferreira]
8-Eduardo Salvio [Benfica]
12-Islam Slimani [Sporting]
12-Fredy Montero [Sporting]
12-Simy [Gil Vicente]
15-Zé Luís [SC Braga]

1-Chaves
2-Freamunde
3-Tondela
4-U. Madeira
5-Benfica B
6-UD Oliveirense
7-Sporting B
8-Sp. Covilhã
9-FC Porto B
10-V. Guimarães B
11-Feirense
12-Portimonense
13-Ac. Viseu
14-Oriental
15-Beira-Mar
16-Farense
17-Leixões
18-Desp. Aves
19-SC Braga B
20-Atlético CP
21-Santa Clara
22-Olhanense
23-Marítimo B
24-Trofense
RESULTADOS
Freamunde 0-0 Sporting B
FC Porto B 3-2 Beira-Mar
Portimonense 1-1 Farense
Trofense 0-2 Leixões
Tondela 1-0 Marítimo B
Olhanense 1-1 Oriental
V. Guimarães B 2-0 Santa Clara
Ac. Viseu 1-0 UD Oliveirense
Atlético CP 1-1 SC Braga B
Chaves 2-0 Feirense
Benfica B 1-3 U. Madeira
Desp. Aves 1-1 Sp. Covilhã

Marítimo
Benfica

23
19
21
23
18
23
23
16
16
18
21
13
20
19
13

17
11
11
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6

P

J

V

E

D

57
55
55
51
50
48
47
47
47
46
44
44
42
40
39
39
38
37
31
31
31
31
29
25

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

15
15
14
14
14
13
13
13
14
14
12
11
11
10
10
9
11
8
7
7
6
7
8
6

12
10
13
9
8
9
8
8
5
4
8
11
9
10
9
12
5
13
12
10
13
10
5
7

4
6
4
8
9
9
10
10
12
13
11
9
11
11
12
10
15
10
12
14
12
14
18
18

GM GS
43
35
39
44
58
37
38
43
50
56
37
38
38
32
34
29
33
36
36
41
23
31
27
26

29
18
26
26
45
38
37
30
40
42
37
37
36
34
37
35
42
41
44
48
33
43
53
53

32ª jornada - horas de montreal
Marítimo B - Ac. Viseu
07/03 8:30
Feirense - Trofense		
07/03 10:00
Sp. Covilhã - Freamunde
07/03 10:00
UD Oliveirense - Atlético CP 07/03 10:00
Santa Clara - Benfica B
07/03 10:00
Oriental - Desp. Aves
07/03 10:00
Leixões - SC Braga B	
07/03 10:00
Sporting B - Tondela
07/03 10:00
Beira-Mar - V. Guimarães B	 07/03 11:00
Farense - Olhanense
07/03 11:00
U. Madeira - Chaves
08/03 6:15
FC Porto B - Portimonense 08/03 6:15

vs   FC Porto
3-0   V. Setúbal

2015-04-02
2015-02-11

14:45

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

     1ª Mão
04/03  10:00
04/03  10:00

    2ª Mão
08/04  11:00
08/04  11:00
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