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645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
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Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00
Cons. Geral de Portugal em toronto
438 University Avenue | T.: 416 217 0966/0971
Aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas
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Centro Comunitário Santa Cruz
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A VOZ DE PORTUGAL

Açores

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Ana Isabel Arruda Ferreira apresenta no dia 19 de Dezembro de 2015, pelas 18h00, na
CASA DOS AÇORES DO QUÉBEC, no nº. 229, Rue Fleury O. Montréal, o seu livro de
histórias e canções. Acreditem que esta obra é muito interessante! Para além de podermos ler contos de encantar, também há linda música dentro do próprio livro. A autora do
livro – VIAGEM DO PAI NATAL AOS AÇORES – conseguiu vender milhares de cópias, em
Portugal e pelo mundo. Não vai faltar alegria e entusiasmo, fado e música ligeira. Reserve
e informe-se aqui: 514 622-2702 ou na Casa dos Açores, 514-388-4129.

Jantar

esparguete dos

Jovens

em

Ação

Os Jovens em Ação estão a organizar um jantar esparguete com o objetivo de angariar
fundos para realizar o sonho de alguns dos jovens da comunidade: participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em 2016 na Polónia e ver o Papa. O jantar realizar-se-á no
dia 28 de novembro 2015 às 19h30. Informações: 514 926-1222 ou 514 261-4602.

37º

aniversário do

Clube Oriental

O Clube Oriental celebra o seu 37º aniversário no dia 5 dezembro às 19h00. Informamos
que Jorge Martinez animará esta noite com as suas dançarinas e o DJ Entre-Nós. Ementa: entrada vol-au-vent, sopa, salada, sobremesa café, prato principal filet-mignon com
camarão. Sócios 30; não-sócios 35. Faça a sua reserva.

Eleição Associação Portuguesa

de

Santa-Teresa

A Associação Portuguesa de Santa-Teresa informa todos os seus sócios estarem presentes, no dia 6 de dezembro de 2015 pelas 14 horas para eleger a sua nova administração
e o Conselho Fiscal 2015-2016.

Encontro com o presidente do
PSD Açores, Dr. Duarte Freitas

A Casa dos Açores do Quebeque informa os seus sócios e a comunidade que receberá
na sua sede o Presidente do PSD Açores, Dr. Duarte Freitas, no próximo domingo, dia 29
de novembro, pelas 13h. Haverá um almoço de sopa, bife à casa, sobremesa e café por
20 açores. Para confirmar sua presença, queira contactar a Casa dos Açores. Benjamim
Moniz: 514-388-4129 ou cel. 514-774-6537.
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Editorial

A Complexidade
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

matança e anarquia que
ocorre de forma visível
em grande parte do mundo
tornou também mais atrativa a ideia de difusão de uma nova ordem mundial. Parece
que áreas de tumulto e catástrofes humanitárias requerem a intervenção militar, de
Estados fortes e estáveis.
Mas devemos sempre suspeitar quando os poderes militares afirmam estar a fazer um favor
às suas vítimas e ao mundo, ao derrotar e ocupar Estados mais fracos: impondo-se de fora
para dentro e ao mesmo tempo despachar desassossegadas almas mercenárias para pôr os
corações patrióticos em polvorosa. Os trágicos
acontecimentos de Paris, não são bons guias
para a paz no mundo.
Uma parte da vida humana acontece atualmente para lá da influência dos eleitores, na
esfera do público mundial, de entidades privadas, do capitalismo poderoso, dos soldados
mercenários: não há um povo no mundo, mas
um conjunto de povos e os direitos de cidadania não tem identidade.
Vivemos numa atmosfera de tensão e hosti-

do

Mundo

lidade no mundo, de um lado e do outro, que
não se entendem. Todos os dias se traça um
quadro negríssimo da situação social e política da «Liberdade» e da situação cultural dos
povos... feridas de se ter feito com barro, um
jovem e homem ou mulher artificial, riscando-lhe na fronte umas letras , uns sinais, aquele
que conta para morrer ou viver. De facto é uma
alternativa a qualquer opção humanitária, que
são precisamente distintos da soma das escolhas, como o Canadá em busca das suas preferências, excluindo os homens sós que estão
registados na lista de refugiados. É um processo discriminatório. Tudo isto poderá afetar
as perspetivas da democracia e da paz entre
cidadãos e autoridades públicas. Estes procedimentos são noticiados enquanto confrontos
de cinema virtual.
A Lei, se disfarçou, as tensões étnico-linguísticas –culturais criaram uma forte reação de
repúdio por parte de uma ideologia nacionalista baseada na superioridade racial e onde o
velho sistema de castas é ainda visível e têm
conduzido guerras e são talvez os maiores utilizadores de bombistas suicidas, onde a utilização de motivações religiosas é sistematicamente usado para estabelecer o controlo e
legitimidade do monopólio das forças e sombras coercivas sobre a população civil.
Condenar e chorar diante das imagens, quase

insuportáveis de mortos inocentes é pagar pela
tabela alta a desculpabilização do passado recente, sem combater a verdadeira sombra dos
verdadeiros cúmplices de certos Governos do
mundo e do capital poderoso. Agora baseiam-se numa capacidade crescente de recolher
informação e procuram encontrar uma agulha
esquecida no casaco de alguém, com os militares na rua no seu ponto máximo... aumentando assim o medo dos cidadãos. O problema do
terrorismo requererá cabeças frias, não histeria.
No entanto os Governos não podem parar de
governar para o povo. Até o Banco Mundial
chegou à conclusão de que, para a maior parte
da população mundial a palavra «globalização» sugere medo e insegurança e não oportunidades e inclusão.

Grande Noite de Fado no
Restaurante Solmar
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freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

O

famoso Restaurante Solmar situado no 111 rue
St-Paul no velho Montreal foi
palco de mais uma grandiosa
noite de sucesso de Fado no passado sábado
dia 21 de Novembro que contou com as participações dos fadistas Luís Ferraz e Teresa
Santos de Toronto, Rosie Santos, Luís Duarte,
e José João Fernandes.
A noite iniciou-se com a apresentação das

Cantinho

da

boas-vindas pelo proprietário Senhor Dias e que
apresentou os Fadistas da noite. Foram servidos
já a bem conhecida excelente Table d’hôte, e
variados pratos de grelhados na chama à nossa
mesa, com um serviço de 5 estrelas, enquanto saboreávamos a excelente ementa ao som dos dois
grandes fadistas e guitarristas, o Luís Duarte na
viola clássica e José João Fernandes à guitarra

Poesia

SSão
ão Martinho
Martinho em devoção
Foi bastante venerado
Mas na nossa tradição
É assim idolatrado...

Dia onze é o seu dia
De Novembro, diz o povo
Quase por autolatria
Vai-se abrir o vinho novo.
Lá diz o velho ditado
No dia de São Martinho
Para ser bem celebrado
Vai à adega e prova o vinho.
As castanhas são rainhas
De saboroso degusto
Que fazem quando quentinhas
O tão popular magusto.

portuguesa. Já vem sendo um hábito a presença
deste dois grandes fadistas e guitarristas a enriquecer as noites de fado no Solmar.
Os fadistas especiais desta noite, Luís Ferraz e
Teresa Santos naturais de Lisboa residentes em
Toronto, trouxeram a alma e a magia do fado,
duas grandes vozes, um excelente reportório e
espetáculo, uma autêntica noite típica de fado.
Agradeceram de uma forma muito sentida amizade sendo a primeira vez em Montreal, honrados de ter sido no Solmar.
Depois de um pequeno intervalo para enriquecer mais a noite foi a vez da Rosie Santos bem

conhecida na comunidade com a sua linda voz
cativa cantou vários fados que tocaram no coração dos portugueses e de todos que marcaram
presença nesta noite de Fados, uma noite de su-

cesso, uma noite fantástica rodeada de boas e
bons amigos, boa comida, e excelente música.
Para aquelas amantes de fado que não puderam
comparecer posso dizer que perderam uma gran-

Comem-se depois assadas
Festejando o São Martinho
Mas devem ser bem regadas
Com água pé ou bom vinho.
É assim a tradição
Por Portugal inteirinho
Que em notória animação
Se celebra o São Martinho !...
Euclides Cavaco

Para Os Que Matam
Em Nome De Deus
Tu que ao nome de Deus fazes guerra
Que violas, condenas, e assassinas
Que derramas sangue inocente na terra
Diz-me onde aprendeste essas doutrinas
Esse teu deus satânico por quem tu matas
De certeza que foste tu que o inventaste
Deus verdadeiro é amor e não de zaragatas
Pagarás um dia pelos crimes que praticaste
És corajoso bate-te pelo teu País pela tua guarida
Mas não mates mulheres e crianças covardemente
Porque isso, é mais que um crime, é traição à vida
Mata-te a ti mesmo, e deixa os outros livremente
Deixa viver as crianças que não refletem maldade
Elas são um tronco real, de frescura pura e sã
Nem se quer vêem a ameaça que espreita sua liberdade
Porque elas são a árvore que darão o fruto de amanhã.
José da Conceição

de noite de fado. Podemos notar que no próximo
fim-de-semana (27 e 28 de novembro) haverá
mais uma Noite de Fado com a nossa grande fadista da comunidade, Marta Raposo.

Inauguração
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da

Biblioteca José d’Almansor

oi, afinal, domingo, 22
de novembro, a abertura oficial da biblioteca José
d’Almansor, que está situada, no centro comunitário da
missão Santa Cruz (60 rua Rachel O., Montreal). A cerimónia teve lugar no Salão Nobre
do Centro, com uma sala cheia de amantes da
língua portuguesa. A animação esteve a cargo
da Joaquina Pires.
A cerimónia conto com a presença do padre
José Maria Cardoso, do cônsul-geral de Portu-

fadistas da comunidade, que são jovens e muito talentosas. A Marta Raposo e Cathy Pimentel
souberam transmitir a paixão do padre José Maria Cardoso, do fado. As pessoas tiveram a oportunidade de descobrir a sala da Biblioteca dedicada aos jovens e a outra dos adultos, com um
vinho de Porto. A secção dos jovens tem mais de
1200 livros e filmes para os mais jovens da comunidade portuguesa. A secção dos adultos tem
mais de 2500 livros, que tocam vários temas,
mas tem um particularidade com os escritores
luso-canadianos, que tem mais de 250 livros de
90 escritores. Uma nova escritora lançou durante
a inauguração o seu primeiro romance “O Manuscrito”, escrito por Maria-Adelaide Oliveira.

gal, o Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa,
do Sr. António Silva, do vereador municipal de
Jeanne-Mance, o Sr. Alex Norris, da escritora
Maria-Adelaide Oliveira e do antigo vereador de

“O Manuscrito” é romance histórico da península de Setúbal, entre os anos 1898 e 1945. O
livre fala duma jovem, que quer apreender a ler
e a escrever.

Jeanne-Mance, o Sr. Michel Prescott. O nome da
biblioteca tem uma história especial e está ligado
com a Missão Santa Cruz. José d’Almansor é o
pseudónimo literário do padre José Maria Cardoso, homem amante da língua e um valorizador da cultura portuguesa na sua paróquia. A biblioteca vem a ser assim
uma homenagem para o
longo trabalho cultural,
quer seja como escritor
ou como incitador do projeto da Universidade dos
Tempos Livres.
Amante do Fado e grande escritor de letras de
fado, reconhecido em
Portugal, foram dois textos lidos por jovens da
escola Lusitânia e duas

Com este novo espaço dedicado à língua portuguesa, a esperança nasce para o futuro da
língua, em Montreal. Agora, só falta a comunidade utilizar este novo espaço e continuar a
enriquecer a biblioteca. Uma língua fica viva
quando ela é utilizada por todos.

mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

F
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Líder

do PS/Açores diz que a região
ainda tem muitos desafios pela frente

O

líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, fez um balanço positivo dos últimos três anos de governação, destacando a redução do desemprego,
mas considerou que a região ainda tem grandes desafios pela frente.
“Se é certo que temos orgulho do trajeto percorrido, não estamos satisfeitos plenamente. Queremos continuar a trabalhar”, salientou, na Praia da
Vitória, na sessão de encerramento do XII Congresso Regional da Juventude Socialista dos Aço-

taxa de desemprego nos Açores, de acordo com
os últimos dados estatísticos, ronda os 12,1%,
um número que o líder socialista comparou com
os 16%, atingidos em 2012, e o valor mais alto,
registado no primeiro trimestre de 2014, que foi
de 18%.” Isso não acontece por acaso, isso acontece porque houve medidas que foram colocadas
em prática, porque houve estratégias que foram
concretizadas com grande determinação, para que
hoje pudéssemos apresentar esse resultado aos
açorianos”, frisou, dando como exemplo a imple-

res, que, para Vasco Cordeiro, “marca o arranque
para um ano de desafios e de grande exigência do
ponto de vista político para o Partido Socialista”.
Fazendo um balanço dos últimos três anos de governação socialista, Vasco Cordeiro lembrou que
a prioridade do PS, em 2012, quando venceu as
eleições, era a criação de emprego e disse que
hoje o partido tem “resultados a apresentar”. A

mentação da agenda açoriana para a criação de
emprego e competitividade empresarial. Vasco
Cordeiro disse que o PS se orgulha dos resultados
alcançados na melhoria das acessibilidades aéreas
e na coesão social, mas salientou que a região ainda tem “grandes desafios” ao nível da criação de
emprego, da coesão social e de outras áreas que
ainda necessitam de atenção. O líder regional

A Sinagoga Sahar Hassamain de Ponta
Delgada é o templo Judaico mais antigo
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

A

Sinagoga Sahar Hassamain - Portas do Céu situada na Rua do Brum em
pleno centro Histórico da
cidade de Ponta Delgada é
o templo Judaico mais antigo em Portugal e
uma das mais antigas Sinagogas da Europa.
A Sinagoga Sahar Hassamain reabriu ao público, aberta todos os dias ao público, obra da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Fundada em
1836 como casa de culto, Centro de Referência,
e residência do Rabino por iniciativa de Abraão
Bensaúde, Elias Bensaúde, Salomão Bensaúde,
Isac Zafrany, Fortunato Abecasis, Salom Buzaglo e José Azulay.

em

A Sinagoga foi restaurada graças ao esforço da
comunidade açoriana, e das comunidades portuguesas judaica dos Estados Unidos e da Europa.
A Sinagoga foi transformada em museu e arquivo documental da memória judaica nos Açores,
é um testemunho da presença de uma pequena
comunidade judaica em Ponta Delgada. As primeiras referências à vinda de famílias JUDAICAS SEFARDITAS para os
Açores datam de 1818. A
maioria vindo de Marrocos
cerca de 200 famílias mas
que depois foi crescendo.
O Arquipélago dos Açores
chegou a dispor de outras
Sinagogas, além desta foram
cinco em Ponta Delgada.
Além desta sinagoga resta

do PS disse que a Juventude Socialista tem um
papel fundamental no combate a esses desafios,
apelando aos jovens presentes no congresso para
que sejam portadores da esperança onde houver
problemas, para que pensem no futuro da região
e o façam com solidariedade, assumindo-se como
guardiões da ilha que está ao lado, e para que
apostem na qualificação política.” O debate político não é o insulto, não é o ataque pessoal, não
é desmerecer o nosso adversário. Há três coisas
que se torna necessário distinguir: adversários políticos, ódios pessoais e má educação. Quando se
misturam as três não estamos a melhorar a vida
dos açorianos, estamos a prestar um mau serviço
à causa pública e à política”, frisou. Por sua vez,
o líder reeleito da Juventude Socialista dos Açores, Guido Teles, considerou que a JS será “parte
fundamental da grande vitória do PS nas eleições
regionais do próximo ano”. No encerramento do
congresso, Guido Teles defendeu algumas medidas dedicadas aos jovens açorianos, como a implementação do Orçamento Participativo Jovem
dos Açores, a implementação do voto eletrónico
e uma aposta clara pelo sistema educativo regional no ensino pré-escolar. Quanto ao emprego, o
líder da JS/Açores lembrou que foi por iniciativa
desta estrutura que foram reforçados na região os
incentivos à contratação de jovens, com o programa Integra Jovem, mas propôs ainda a criação de
um estágio remunerado de um mês nas férias de
verão para os alunos do ensino profissionalizante,
a obrigação de descontos para a segurança social
por parte das empresas na segunda fase dos programas Estagiar e uma majoração específica no
prémio associado à criação do autoemprego para
jovens ou jovens casais com filhos.

Portugal
hoje apenas o Cemitério HEBRAICO de Santa
Clara de 1834 e o Cemitério dos HEBREUS em
Angra do Heroísmo de 1832.
Aqui vai um convite a quem visitar os Açores
não esquecer de visitar a Sinagoga de Ponta
Delgada.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
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8
3
3
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7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Os Milhões que Sócrates Deve
ao Fisco e as Férias Suspeitas
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I

nformação consta de um relatório da auto- em Paris pelo primeiro arguido que só foi utiliria de Paulo Silva, coordenador da equipa zado pelo ex-primeiro-ministro também deixada Autoridade Tributária que está envolvida ram o Fisco em alerta.
na investigação da Operação Marquês.
Concluindo, escreve o Diário de Notícias,

José Sócrates deverá 19 milhões de euros em
impostos. A conclusão é de Paulo Silva que,
num relatório de 900 páginas entregue um dia
antes da detenção do ex-primeiro-ministro, explica o que o leva a acreditar na existência desta
dívida.
De acordo com o Diário de Notícias, o inspetor de Braga acredita que José Sócrates é o verdadeiro “beneficiário final” dos 23 milhões de
euros que estavam em contas de Carlos Santos
Silva na Suíça. Recorde-se que este valor foi
transferido para contas do Banco Espírito Santos, em Portugal, ao abrigo de dois regimes excecionais de regularização tributária aplicados
durante a legislatura de José Sócrates.
Na base desta suspeita está a “tributação presuntiva de rendimento” que, por outras palavras,
passa pela exibição, por parte de um contribuinte, de um estilo de vida que não é compatível
com os rendimentos declarados ao Fisco. Mas
não só.
As entregas de dinheiro de Carlos Santos Silva
a José Sócrates e a compra de um apartamento
ENCOMENDE OS SEUS BOLOS
PARA QUALQUER EVENTO

ENCOMENDE BOLOS
PARA FESTAS

´

´

´ ´

~
~
PAO, BOLO, PASTELARIA, PAO DE LO, SANDUICHE, CAFE, VARIOS PRODUTOS

de ano, terão sido pagas com dinheiro saído
de contas de Carlos Santos Silva. A funcionária da agência de viagens Top Atlântico contou
ao procurador Rosário Teixeira que as faturas
das viagens eram feitas, em primeiro lugar, em
nome de José Sócrates.
Mas depois eram anuladas – um processo a
que a agência chamava de devolução – e eram
emitidas novas faturas com os mesmos serviços, mas desta feita em nome de Carlos Santos
Silva. Quem corroborou a existência deste esquema foi a ex-secretária de José Sócrates em
São Bento. Segundo Rute Martins, as faturas
que chegavam ao gabinete em nome do então
primeiro-ministro seriam enviadas para Carlos
Santos Silva que, por sua vez, enviava para o
gabinete os cheques necessários para que se fizesse o pagamento das viagens.
Este é mais um pormenor que leva as autoridades a acreditarem que o dinheiro existente em contas bancárias com o nome de
Carlos Santos Silva pertencia na verdade a
José Sócrates, que é suspeito dos crimes de
corrupção, fraude fiscal e branqueamento de
“os rendimentos em investigação nunca foram capitais.
objeto de declaração fiscal pelo suspeito José
Pinto de Sousa que, nos últimos anos, apenas
manifestou rendimentos relativos às atividades
públicas”.
As férias de José Sócrates, ainda primeiro-ministro, eram pagas pelo melhor amigo.
Ao que o semanário SOL apurou, nem quando
era primeiro-ministro José Sócrates pagaria as
suas férias. Indica o semanário que as férias de
2008 e 2009, bem como viagens de passagens

Na compra de
4 pneus novos,
obtenha um
serviço de
armazenamento
de pneus
gratuito ou 50%
de desconto
sobre o
Alinhamento.*

• Especialista da transmissão
automática e manual
• Mecânica geral • Financiamento
• Pneus e alinhamento

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Qc H1J 1K6
Válido até
15 de dezembro 2015

514-725-0616

*montante
antes das taxas

Bodas de Ouro de
Júlio Ferreira e Emília Gonçalves
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sylvio
martins

O

termo boda
tem
sua
origem no latim
“vota” que significa “promessa”.
Boda é uma celebração de casamento, o nome é mais usado no
plural: bodas e se refere aos votos
matrimoniais, feitos no dia do casamento. Para cada ano de bodas existe um material que representa a nova
etapa, e já é uma celebração tradicional na cultura ocidental comemorar
o aniversário de bodas. As festas das
bodas surgiu na Alemanha, onde era
costume de pequenos povoados, oferecer uma coroa de prata aos casais
que completassem 25 anos de casados, e outra de ouro aos que chegassem aos 50. Então, com o passar dos
séculos, foram criadas outras simbologias para os anos que ficam entre
os 25 e os 50, e quanto mais tempo
de casado, maior é a importância
do material, que vai do mais frágil
ao mais resistente. Desta vez quero
felicitar Júlio Ferreira e Emília Gonçalves pelas suas Bodas de Ouro, e
também os seus filhos, Júlio Ferreira
filho (Lurdes Froias), Armindo Fer-

reira (Celene Correia), e João Ferreira (Elisabete Martinho). A família organizou uma linda noite, com
limousine, celebração das bodas na
igreja Notre-Dame-d’Anjou e depois um saboroso jantar no Centro
Comunitário de Anjou onde o jantar
e serviço foram excelentes. Sem esquecer o conjunto Estrelas da Noite
que animou de uma forma profissional e que surpreendeu-me pela qualidade deste conjunto e força. Fizeram desta festa um grande sucesso.
Parabéns.

Há suspeitas de escravidão e rapto

Três

feiras e um padre
foram constituídos arguidos

A

Polícia Judiciária realizou to. As buscas iniciaram-se às 7h00
buscas no convento de Re- desta quarta-feira e só terminaram
quião, em Famalicão.
cerca das 12h30.

Em causa estão suspeitas de escravidão, maus tratos e rapto, noticia o
Jornal de Notícias. Esta quarta-feira, as autoridades revelam que três
freiras foram constituídas arguidas,
assim como o padre do conven-

O advogado da instituição, Ernesto Salgado, confirmou as buscas e a
apreensão de documentos e objetos.
Os arguidos vão ser presentes
a tribunal na próxima segunda-feira.
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É oficial, António Costa
O

encontro desta terça-feira entre Cavaco
Silva e António Costa terminou com uma
decisão: indigitação de António Costa.
“Bom dia”. Pela segunda vez em dois dias o
secretário-geral socialista foi a Belém, e pela segunda vez em dois dias saiu soltando apenas um
lacónico cumprimento.
A reunião desta terça-feira entre o secretário-geral do PS e o Presidente da República durou
cerca de uma hora, o dobro do tempo que o encontro de ontem havia demorado. Do que ali foi
falado e quem sabe até fechado, nada se sabe.
Mas pode adivinhar-se.
Até porque, minutos depois surgia a informação já há muito aguardada: Cavaco Silva indigitou António Costa. Cinquenta e um dias volvidos
desde as eleições, Costa será, sim, primeiro-ministro.
Saliente-se que no encontro, Cavaco Silva exigira a Costa o esclarecimento de seis questões-chave. As respostas, essas, chegaram no mesmo
dia a Belém através de carta. Mas o que ali seguiu escrito, aliás, não foi mais do que ‘um cortar e colar’ de partes do programa do PS e dos
documentos resultantes dos acordos firmados à
Esquerda.
Pouco depois, a Presidência da República dava
conta de uma nova reunião com Costa. Estava
agendada para ontem, às 11h00. À mesma hora
do dia anterior. E às 11h00, pontual como domingo tem, o líder ‘rosa’ chegava a Belém. De
lá saiu cerca das 12h00 e já com a certeza de que
seria primeiro-ministro.
A confirmação surgiu passados breves minutos
e mais uma vez através de uma nota da Presidência da República.

será primeiro-ministro

António Costa voltou a Belém para entregar o
elenco governativo ao Presidente.
O texto da Presidência da República, na íntegra:
“As informações recolhidas nas reuniões com
os parceiros sociais e instituições da sociedade

O Presidente da República tomou devida nota
da resposta do secretário-geral do Partido Socialista às dúvidas suscitadas pelos documentos
subscritos com o Bloco de Esquerda, o Partido
Comunista Português e o Partido Ecologista “Os

civil confirmaram que a continuação em funções Verdes” quanto à estabilidade e durabilidade de
do XX Governo Constitucional, limitado à prá- um governo minoritário do partido Socialista, no
tica dos atos necessários para assegurar a gestão horizonte temporal da legislatura.
dos negócios públicos, não corresponderia ao in- Assim, o Presidente da República decidiu,
teresse nacional.
ouvidos os partidos com representação parTal situação prolongar-se-ia por tempo indefini- lamentar, indicar o Dr. António Costa para
do, dada a impossibilidade, ditada pela Constitui- Primeiro-Ministro.”
ção, de proceder, até ao mês de abril do próximo
ano, à dissolução da Assembleia da República e
à convocação de eleições legislativas.
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Saiba como viver com um Smartphone
com Pouco Espaço de Armazenamento

A

pesar das limitações no que diz
respeito a fotografias, músicas
e aplicações, ainda há muitas marcas a optar por modelos com 16GB
de armazenamento.
Quem usa frequentemente o seu

smartphone tem o armazenamento
como um dos seus principais problemas, nomeadamente a falta dele para
todas as suas fotografias e aplicações.
Tendo em conta que fabricantes
como a Samsung e a Apple retiraram
a opção de utilizar cartões microSD
nos seus topos de gama, esta pode não
ser uma possibilidade para os seus
utilizadores. Posto isto, o The Verge
indica algumas ‘regras’ que os possuidores de smartphones com pouco
espaço de armazenamento disponível
devem seguir para terem mais controlo sob o seu dispositivo.
Não tenha as fotografias no seu
smartphone
Fotografias e vídeos ocupam demasiado espaço no dispositivo, motivo
porque deve optar por aplicações que

as guardem na cloud como o Google
Photos ou o Flickr.
Faça streaming de música
Se usa o seu smartphone para ouvir
música não as carregue diretamente,
opte apenas por aplicações de streaming como o Apple Music ou o Spotify. Precisará apenas de uma ligação
à internet.
Use internet para o que puder
Não precisa de uma aplicação específica para todos os sites que visita.
Basta usar o navegador para aceder
às respetivas versões web.
Tenha apenas os jogos que mais
jogue
Num conjunto de jogos haverá sempre aqueles dos quais se cansará e outros que acabará por jogar mais. Opte
simplesmente pelo segundo grupo.
Tenha atenção à sua lista de livros
Se também usa o smartphone como
um eBook evite ter um grande conjunto de livros a ocupar espaço, sobretudo quando é provável que leia
apenas um (no máximo dois) de uma
vez.
Apague os ficheiros extra
Tenha atenção a todos dados que
são descarregados sem se aperceber.
Dados como músicas de aplicações
de streaming ou mensagens de voz
poderão roubar-lhe armazenamento
precioso.

Os Tachistas
jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

P

assados mais
de 40 anos sobre o 25 de Abril,
podemos pensar
que a democracia
é um facto adquirido, mas esta será
sempre uma realidade precária.
Na nossa democracia do século XXI
voltamos ao caciquismo que continua a ser uma essência do próprio
sistema. Na partidocracia vigente,
são os caciques que mantém vivo o
organismo que nos governa. São eles
que dão energia e ação aos partidos,
nos jantares, eventos, manifestações,
mobilizam toda a gente que aparece
de bandeirinhas e outros a puxar pelos chefes os tais caciques, são estes
que elegem e depõem líderes, com
ventosas nos tentáculos que sugam
os cargos na administração pública,
nas juntas, nas câmaras, nos organismos do estado, nos gabinetes dos ministros, no parlamento e no governo
que para bem e o mal comandam a
vida dos Portugueses e determinam
o futuro de seus filhos São os caciques predadores deles mesmos nas
guerras internas dos partidos. Os
maiores engolem os mais pequenos,
por vezes os mais pequenos juntam-se e devoram os maiores, mesmo
que se tenham de unir a outros glu-

tões, incluindo os líderes que não
tiveram instintos predatórios. São
no conjunto todos predadores do estado suportado pelos contribuintes e
um dos principais bloqueios ao bom
funcionamento do regime democrático. Combina-se previamente os
deputados a eleger, trocando-se os
votos nas eleições ou a seguir dividindo os benefícios estatais. E o partido socialista contra o partido social
democrata, e António Costa contra
Pedro Passos Coelho. Ambos amadureceram no mesmo caldo de cultura, nas juventudes socialistas, e nos
jogos de poder interno cada um suportado pela sua rede de influências
a quem foi distribuído um quinhão.
Tornaram-se gémeos na lógica do
aparelho assim como nos objetivos
dos seus dirigentes e nos resultados
obtidos pelas respetivas camarilhas
na ocupação do estado, ou na forma
como são escolhidos os representantes. Isto está em evidência na luta
entre António Costa e António José
Seguro do PS. Combaterem-se em
processos cheios de irregularidades
e vigarices, como de costume entre
camaradas.
O processo das eleições primárias, pioneiro e inovador, no ponto
de vista da opinião pública, como
um avanço democrático não foi
mais que um logro, grande Democracia.

Mais

ataques são prováveis,
adverte diretor da Europol
O
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diretor da Europol advertiu hoje, em
Bruxelas, que é “provável” que haja novos atentados na Europa, que assistiu na sexta-feira 13 de novembro, em Paris a um ataque sem precedentes, e enfrenta hoje “a maior

ameaça terrorista” dos últimos dez anos.
“Vamos ser muito claros sobre o significado do
que aconteceu em Paris na última sexta-feira à

Morreu Abdelhamid
Abaaoud, ‘cérebro’
dos atentados em Paris

A

informação foi confirmada pelo procurador francês, François Molins, num comunicado enviado às redações.
Segundo a mesma nota, Abdelhamid Abaaoud
foi morto no apartamento em Saint-Denis que
foi alvo de uma megaoperação policial. O outro morto, a bombista suicida, era prima do
terrorista.“Abdelhamid Abaaoud foi formalmente identificado como tendo sido morto na operação”, escreveu François Molins, detalhando que
o corpo do terrorista estava “cravado de estilhaços”.

Nevão na Serra da
Estrela fecha estrada

A

estrada Piornos-Lagoa Comprida, na
Serra da Estrela, está encerrada ao trânsito desde segunda-feira devido ao primeiro
nevão da época, disse à agência Lusa fonte do
Comando Distrital de Operações de Socorro
(CDOS) de Castelo Branco.

O fecho da estrada nacional 338 abrange os
troços entre Piornos e o cruzamento para a Torre, acesso à Torre e cruzamento da Torre para a
Lagoa Comprida, adiantou a mesma fonte. De
acordo com o CDOS de Castelo Branco não houve automobilistas retidos pela neve.

noite: a meu ver, representa uma escalada muito séria na ameaça terrorista que enfrentamos na
Europa.
É a primeira vez que testemunhamos na Europa
um ataque ao estilo de Bombaim, com tiroteios
indiscriminados em locais públicos, combinados
com bombistas suicidas”, disse Rob Wainwright.
Falando perante a comissão de Liberdades Civis,
Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu, o diretor do Serviço Europeu de Polícia
apontou que o que se passou em Paris “é algo
que as autoridades europeias receavam desde o
ataque em Bombaim em 2008”.
“A realidade do que aconteceu em Bombaim
aconteceu agora na Europa”, apontou, referindo-se aos dez atentados sincronizados que atingi-

ram a capital financeira da Índia em novembro
de 2008, fazendo 195 mortos. Considerando que
os ataques de Paris, que fizeram 129 mortos, são
também a prova da firme intenção do autoproclamado Estado Islâmico em “exportar a sua marca de terrorismo para a Europa”, o responsável
voltou a chamar a atenção para “a forma mais
sofisticada e ameaçadora de terrorismo” que representa esta organização de radicais islâmicos.
“Estamos a lidar com uma organização terrorista com muitos recursos e muito determinada, que está agora ativa nas ruas da Europa.
É por isso razoável assumir, e sem exageros,
que mais ataques são prováveis, e penso que
esta é a maior ameaça terrorista que a Europa
enfrenta nos últimos dez anos”, disse.

A Hipocrisia Ocidental

A Voz de Portugal | 25 DE novembro de 2015 | P. 12

acosta@avozdeportugal.com

António
Pedro Costa

A

noite de sexta-feira, dia
13 de novembro, viveu-se no mundo ocidental como
que a reedição do 11 de setembro e desde a II
Guerra Mundial que a França não sofria uma
agressão armada de tal barbárie, em múltiplos
atentados que o Estado Islâmico reivindicou de
imediato.
Não foi apenas Paris ou a França que tremeram,
mas todos os países ocidentais, dado serem zonas

vulneráveis aos ataques terroristas, pois mesmo
dentro das suas fronteiras pululam muitos dos
simpatizantes do islamismo radical.
Este ataque lança de novo o debate na Europa
sobre a liberdade de circulação, as políticas de integração, a luta contra o terrorismo, o que pode
fazer de novo fazer subir os extremismos na velha
Europa, como se pode constatar pelo clima emotivo vivido nestes países que temem pela segurança
dos seus cidadãos.
Não basta a França retaliar e atacar o Estado Islâmico, nem o Presidente François Hollande dizer que o país está em choque e em guerra, com
os atentados terroristas, garantindo mais uma vez
que a França será capaz de resistir a todas as provas, se depois tudo volta à mesma, depois de passar algum tempo e a vida voltar à normalidade.
O Santo Padre colocou o dedo na ferida e disse claramente “Não se esqueça a hipocrisia dos
poderosos da terra que falam de paz, mas, secretamente, vendem armas”. Falou desassombradamente sobre a situação na Síria e não hesitou em
denunciar a hipocrisia de alguns líderes.
Sim, como é que o Estado Islâmico consegue armas e montar um autêntico estado com hierarquia
perfeita, comunicações sofisticadas, auto-sustentar-se, sem o apoio sub-reptício de alguns estados? Este grupo terrorista controla vastas áreas
da Síria e do Iraque e o Ocidente há muito sabe
das intenções assassinas do grupo, por que os ataques continuam, cada vez mais horrendos, sem à
partida se conseguir derrotar o Estado Islâmico e
reduzir a sua capacidade de espalhar o terror na
Europa. A intervenção militar que existe hoje é
tão fraca que o Ocidente comemora a morte de

um único militante como o Jihadi John, como se
fosse uma grande vitória.
Por outro lado estes ataques em Paris estão a
despoletar um debate público sobre o perigo de
terroristas islâmicos se passarem por refugiados
para entrar na Europa, mas os atentados na França não devem ser usados como justificação para
criar hostilidade contra os migrantes que fogem
de guerras e perseguições.
O Presidente francês disse que será implacável
contra os culpados pelos atentados no seu país.
No entanto, a sua eficácia só será possível se isso
significar mais empenho militar do Ocidente,
incluindo da Rússia, não apenas nos momentos
emotivos, com esforços conjuntos e concertados,
o que, a não acontecer, continuaremos a assistir ao
extermínio impiedoso de cristãos e dos que não
aderem ao radicalismo e mesmo à destruição de
uma cultura milenar, património da humanidade,
que tem sido devastado, sem dó nem piedade, sem
que as potências ocidentais se preocupem verdadeiramente. Infelizmente os interesses económicos ocidentais, por vezes, sobrepõem-se aos interesses da pessoa humana e é assim que se permite
e aceita a venda de arma e a compra de petróleo
aos terroristas a preços convidativos, com 70% de
desconto, relativamente aos custos do mercado,
permitindo aos radicais proverem-se de financiamentos para os seus tremendos intentos contra a
humanidade. Importante tem sido a posição do
Presidente da Rússia que tem sido determinante,
na luta contra o extremismo na Síria, e os outros
países devem tomar consciência de que o terrorismo só se pode combater com o envolvimento de
todos. Será que será desta?

Portugal

reforça
posição militar no
Mediterrâneo

A

cabam de ser conhecidas as
conclusões da reunião do
Conselho Superior de Defesa Nacional.
Cavaco Silva, Passos Coelho e o
Conselho Superior de Defesa Nacional reuniram-se esta tarde, no

reiterando o empenho nacional nas
missões da NATO e União Europeia.
Além desses pareceres, foi também
dado o aval para o envio de forças
navais para o Mediterrâneo. “Uma
unidade naval participará numa

Palácio de Belém, para discutir a
atuação das forças militares no exterior do país.
A breve reunião acabou com a
aprovação da continuidade de muitas das missões no Mediterrâneo,

nova missão no âmbito da União
Europeia no mediterrâneo, tendo
em vista o desmantelamento das redes clandestinas de migração nesta
zona do Sul da Europa”, concluiu o
documento resultante da reunião.
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600 Anos Dos Descobrimentos Portugueses

2015, Aniversário Importante em Portugal
lsaraiva@avozdeportugal.com

LuÍz Saraiva

E

stá quase no
fim do ano
2015, e o segundo acontecimento
mais importante da história de
Portugal, OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES, que fizeram de Portugal e da Língua
Portuguesa um país querido e
respeitado no mundo, me parece ter sido esquecido, pois não vi
nenhuma menção ou referência
na comunidade portuguesa de
Montreal. (Para mim o primeiro
facto foi a conquista completa do
território).
Portanto se há no mundo 250 milhões de pessoas que falam a LÍNGUA PORTUGUESA, deve-se aos
DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES.
(1415 é o ano considerado oficialmente como sendo o ano dando
inicio aos nossos descobrimentos
com A CONQUISTA DE CEUTA.)
Permitam-me de não deixar passar de maneira IGNORADA este
aniversário.
Fiz uma pesquiza na internet sobre o acontecimento, e encontrei
um material tão vasto, com tantos
assuntos extremamente interessan-

tes que decidi oferecer-vos os resultado das minhas pesquisas em
4 tempos (espero que vos desperta
interesse).
1- Construção de barcos e navios.
2- Evolução das técnicas de navegação.
3- Expansão da LÍNGUA PORTUGUESA.
4- Consequências dos DESCOBRIMENTOS.
Começamos hoje, o primeiro capítulo: vamos falar das CONSTRUÇÕES NAVAIS, da época em
Portugal.
O território português estando
alongado sobre uma costa marítima de cerca de 350 km, quase todas as povoações à beira mar, tem
estaleiros de construção de barcos,
cada um com características diferentes. De Viana do Castelo até
Vila Real de Santo António, quase
todas as povoações têm estaleiros
navais. Os mais importantes estavam no Porto, em Aveiro, na Figueira da Foz, na Ericeira, em Lisboa, em Sesimbra, em Setúbal, em
Faro, em Tavira, e outros.
Mais tarde, nos Açores, Angra
do Heroísmo, S. Miguel, Ribeira Grande e outros. A navegação
adveio uma especialidade portuguesa. Cada estaleiro tinha o seu
modelo de construção (ainda hoje,
podem se ver os Barcos Rebelos

no Douro, os Moliceiros na Ria
de Aveiro, o Faleão na Nazaré, as
Fragatas do Tejo, os Baleeiros do
Pico, os Barcos da Pesca ao Carapau, estes dois nos Açores.

com um mastro.
BARCA PESCAREZA: Como
diz o nome de pesca. Mais tarde
o Infante Dom Henrique transformou num navio de exploração ma-

Na época havia os barcos costeiros, quase todos a remos e esporadicamente a velas :
BARCA: Pequeno barco a ramos.
BARCHA: Evolução da Barca

rítima e de apoio. Com 20 homens
a bordo Gil Eanes ultrapassou o
Cabo Bojador.
Continuação na próxima edição com o comandante “Retiré”
LUÍZ SARAIVA.
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
25 de NOVEMbro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Os Nossos Dias
05:42	Sociedade Civil
	Neonatologia
06:44 O Direito e o Avesso
07:34 Online 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
	Neonatologia
10:14	A Praça
12:54 Jornal de Desporto
13:18 Eixo Norte Sul
13:44 Hora dos
	Portugueses (Diário)
13:58 O Preço Certo
15:00	Telejornal
15:55 19 Meses Depois
16:42	Agora Nós
18:17 Zig Zag
18:48 Hora dos
	Portugueses (Diário)
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:35	Palavra aos Diretores
21:07	Bem-vindos a Beirais
21:48 Os Nossos Dias
22:31	Grande Entrevista
	Nuno Morais Sarmento
23:27	Telejornal Açores
00:00	Telejornal Madeira
00:29 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
26 de NOVEMbro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Os Nossos Dias
05:45	Sociedade Civil
Língua Gestual
06:45	Grande Entrevista
07:45 Online 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
Língua Gestual
10:13	A Praça
13:00 Jornal de Desporto
13:30 Eixo Norte Sul
14:00 Hora dos
	Portugueses (Diário)
14:12 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	As Palavras e os Atos
16:05	Agora Nós
18:30 Zig Zag
18:45 Hora dos
	Portugueses (Diário)
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3

20:30	As Palavras e os Atos
21:00	Bem-vindos a Beirais
21:25 Os Nossos Dias
22:30	Grande Área
23:30	Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
27 de NOVEMbro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Os Nossos Dias
05:45	Sociedade Civil
Ciência - O Futuro
06:45	Grande Área
07:45 Online 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
Ciência - O Futuro
10:13	A Praça
13:00 Jornal de Desporto
13:30 Eixo Norte Sul
14:00 Hora dos
	Portugueses (Diário)
14:12 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	Sexta às 9
16:45	Agora Nós
18:30 Zig Zag
18:45 Hora dos
	Portugueses (Diário)
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30	Sexta às 9
21:00	Bem-vindos a Beirais
21:25 Os Nossos Dias
22:30 O Princípio da Incerteza
23:30	Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
Sábado
28 de NOVEMbro
01:30	Nelo & Idália
02:00	Programa a designar
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Os Nossos Dias
05:45 Filhos da Nação
06:15	Network Negócios 2015
07:00 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Zig Zag
10:00	Visita Guiada
	Mosteiro de Arouca
10:30	As Horas Extraordinárias
11:30	Mar de Letras
Jaime Nogueira Pinto
12:00	Atlântida - Açores
13:30	A Cidade na
	Ponta dos Dedos
Lisboa - Espelho d´Água
13:45	Tech 3

Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de très. Perto de todos
os serviços , transportes e
Parc Lafontaine. Disponível a
01 Julho. $294,000 nego.

OCCUPAÇÃO DUPLA Belo 2plex muito bem Bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no
situado na rua Sewell. 2 qrts no rés-de-chão. rés-de-chão. Bom terreno. Muito tranquilo mas
Cave de 5’ 10’’. Quintal. A VER! $549,000 nego. perto de tudo. $359,000 nego.

Apartamento renovado para alugar. Disponível Casa familiale semi-destacada com cave e grana 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. de terreno, 3 qrts em cima. Teto refeito, janelas
mudadas, air condicionado central $259,900 .
Rua Coloniale/Rachel. $1350/mês

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
24 de novembro de 2015

1 Euro = CAD 1.429390
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

dentista

restaurantes

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

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

notários

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
padaria

fotógrafo

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

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

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

514.522.5175

TRAGA O
SEU VINHO

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

assure-toi.ca

Seguros

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

T.: 514.668.6281

Produtos do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

restaurantes

assure-toi.ca
111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

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

canalizador

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

traduções
A mercearia das famílias portuguesas

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

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

contabilista

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Documentos a traduzir
Sandy Martins
pode vos ajudar
serviço Impecável

Tel.: 514.943.7907
INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral de edifícios comerciais,
deve ser desembaraçado e dinâmico para
uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Está a ganhar o que merece?
Trabalhe a partir de casa. Parttime: 500-1500$ possíveis.
Full-time: 2500-4000$
possíveis. Compatível com
outras atividades ou emprego.
514-961-0770
Somos uma família que fala inglês em Montreal
e estamos à procura de uma governanta (babá)
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos
prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação,
juntamente com o seu número de telefone para
lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la
com mais detalhes.
PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne 450-628-5472

Café A Bola

Precisa-se de pessoa para
servir à mesa e trabalhar no
bar. Deve falar português e
francês.
438-879-9926

†

Manuel Augusto Pacheco

Faleceu em Montreal, no
dia 21 de novembro de
2015, com a idade de 95
anos, o Sr. Manuel Augusto
Pacheco, natural de Água
de Pau, São Miguel, Açores,
esposo da Sra. Glória
Morgado.
Deixa na dor a sua esposa,
seus filhos Luís (Glória
Melo), Francisco (Teresinha
da Costa), João (Diana
Skelly), sua filha Glória
(Alessandro Commodari),
pai da já falecida Helena,
netos/as, bisnetos/as, irmão
Luís (Cândida), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon E. Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será hoje, quarta-feira, 25 de novembro, das
8h30 às 11h, seguir-se-á o funeral às 11h30, na igreja
Santa Cruz. Vai ser sepultado em cripta, no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. A família oferece os seus
sinceros agradecimentos ao Dr. José Morais, à Sra.
Doreen e à Sra. Shalia pelos seus bons serviços.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo
dia que será sexta-feira, 27 de novembro de 2015, às
18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

EMPREGOS

emprego disponível
na padaria Romados!

Procura-se pessoal a tempo parcial ou
sazonal, experiência não necessária.
Os candidatos devem ser fiáveis,
aplicados profissionalmente, facilidade
de adaptação, dispostos a aprender
e flexíveis. O trabalho exige estar em pé,
elevar certos pesos e habilidade.
As horas de operação da
padaria são entre 4h00 e as 16h00.
Estagiários também são bem-vindos.

Contactar: info@romados.ca ou
pessoalmente no 115 Rachel. E.
vende-se
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e outros mais, canais desportivos de todos os países,
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.
Desloco-me para instalação.
514-267-8766

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

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

Renovações Ferreira Inc.

Servindo a comunidade, fazemos renovações, casa de banho, cozinhas, gybroc, pinturas, e muito mais.
Orçamento gratuito
R. Ferreira: 514-655-7168

†

Abílio couto

Faleceu em Montreal, no
dia 20 de novembro de
2015, com 96 anos, o Sr.
Abílio Couto, natural de
Chaves, Portugal. Esposa
da já falecida Sra. Carlota
da Fonte.
Deixa na dor seus filhos
José
(Lucília
Cabeleira), Manuel, Maria (Jorge
Cunha), Sérgio, Francisco
(Lúcia Medeiros), Joaquim
(Diane Paneton),e pai da já
falecida Jacinta. Netos/as,
bisnetos/as, cunhada, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente foi segunda-feira, 23 de novembro às 10h na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no
cemitério Près du Fleuve. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que será quinta-feira, 26 de
novembro, às 18h30, na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

†

Joaquina da Silva Capitaz

É com muita tristeza e pesar que
comunicamos o falecimento da senhora Joaquina da Silva Capitaz,
quarta-feira, dia 18 de novembro,
natural de Caldas da Rainha, Leiria,
Portugal.
Deixa na dor, seu marido Albino
Capitaz, sua irmã Luísa Ferreira
(Lionel), seu irmão Victor Rogério,
sobrinhos, afilhados e amigos.
Neste momento de dor e consternação só nos resta pedir a Deus que lhe dê a paz eterna.
O funeral realizou-se, sábado, dia 21 de novembro no
cemitério Mont-Royal. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que será celebrada, hoje,
quarta-feira dia 25 de novembro às 18h30, na igreja
Santa Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma demonstraram o seu carinho neste momento de dor. A todos Bem-Haja.
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O Ramiro Não Se Sentia Feliz
amachado@avozdeportugal.com

augusto machado

O

Horizontais: 1. Conjunto das pessoas mais cultas. Os dois
juntos. 2. Relativo a servo ou à condição de servidor. Classe. 3.
Roldana de guindaste. Relativo à úvula, uvulário. 4. Cinge. Naquele lugar. Camareira. 5. Batráquio. Dar-se por ofendido, descontente, escandalizado, sem se queixar. Atmosfera. 6. Primeira
mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). Aguardente de cereais. 7.
Sexta nota da escala musical. Dia anterior ao de hoje. Mulo. 8.
Vazia. Como assim? (interj.). Contr. da prep. a com o art. def.
os. 9. Divisão territorial em diversos países. Esfrega com unto.
10. Talento. Ódio oculto e profundo. 11. O m. q. louro. Campo
de cereais.
Verticais: 1. Trejeito de rosto. Relativo a determinado lugar.
2. Frigideira larga e de pouco fundo. Animal do grupo dos acarídeos, que inclui os causadores da sarna do homem e as carraças dos cães. 3. Desumana. Exprime a ideia de hostilidade, oposição (pref.). 4. Ovário dos peixes. Insignificância (fig.). Possuir.
5. Medida itinerária chinesa. No futuro. 6. Cãozinho de luxo de
pelo comprido e lustroso. Texto de um escrito. 7. Longa jornada.
Elas. 8. Que exprime malvadez. Órgão excretor que tem a função de formação da urina. Junta. 9. Carta patente com decreto
pontifício. Quadril. 10. Árvore leguminosa cesalpinácea.
Força motriz. 11. Curar. Servira-se de.

SUDOKU
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homem andava desnorteado. Não tinha
emprego. A fábrica onde trabalhava fechou. Não conseguia continuar a pagar as
prestações da casa e do carro.
A esposa também estava desempregada, têm
três filhos menores, os pais e os sogros também
não têm meios para os poder ajudar. Ramiro, um
fumador, não podia passar sem o cigarro, “é a
única coisa que ajuda acalmar-me”, dizia ele.
Passava os dias no ‘Café d’Aldeia’ a jogar à sueca com outros desempregados e reformados.
E como a nova lei proíbe de fumar dentro de espaços fechados, tudo foi facilmente resolvido...
Criaram-se espaços fora do estabelecimento,
cobertos com um tendal (espécie de toldo) para
evitar o chuva e o sol. Quem passa próximo desses cafés sente logo o alarido e uma linguagem
indecentemente falada e sempre num tom agressivo. Claro, à sueca, nunca ninguém quer perder, mesmo quando se joga apenas para passar
o tempo. E quando um dos parceiros comete um
erro o outro responde logo: “Burro, sabias que
eu tinha o Ás, eu fiz-te sinal, porque não deitas-te a bisca... Ou, porque não vieste ao destrunfe
primeiro... É a lengalenga da sueca...
Há dias, por curiosidade parei num desses ambientes, o tal Café d’Aldeia, e reparei no alarido
e na linguagem de homens que não sabem perder ou então são os problemas da vida que os
leva a perder a concentração e a paciência. E é,
isso mesmo, que se nota nas pessoas, homens e
mulheres, que perderam os seus empregos, perderam as suas casas e outros bens porque não
tinham dinheiro para continuar a pagar as prestaRádio

Portugalíssimo
1280 AM
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Produtora
Rosa Velosa
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ções. No caso de Ramiro, o homem e a sua família ficaram mesmo na penúria. Agora vivem num
barraco emprestado pelo sogro. Ramiro pensou
em emigrar, mas a esposa não esteve de acordo
com a ideia; diz que a sua terra e o seu país é
onde ela nasceu – Portugal.
Afortunadamente, Ramiro e a sua família tiveram a sorte de encontrar alguém, um casal
alemão, que lhes salvou a situação dramática
em que viviam. Este casal, ambos reformados,
aprenderam a falar a língua de Camões e resolveram vir viver em Portugal. Compraram uma
quinta onde já existiam duas casas (uma para o
patrão e outra para o caseiro) na mesma freguesia de Ramiro e, com muita sorte para o jovem
casal português, convidaram-no a ele e sua família para irem viver com eles e cuidar da quinta.
“Isto foram duas ‘almas santas’ que vieram do
Céu para salvar a nossa situação”, conta Rosa, a
esposa de Ramiro. Ora, situações destas não estão somente a acontecer no Norte do país. Cada
vez há mais estrangeiros a comprar propriedades
neste ‘Wonderful’ Retângulo à Beira Mar plantado. E ainda bem, porque o País precisa de investimento estrangeiro, capital para fazer face ao
enorme défice. Até a transportadora nacional, a
TAP, foi parar a mãos estrangeiras porque o Estado já não conseguia suportar a enorme dívida...
É caso para se dizer: milhões de imigrantes
portugueses espalhadas pelos quatro cantos do
mundo labutam para ajudar outros países a enriquecer para depois os cidadãos desses mesmos
países virem investir em Portugal – o que é bom
para o nosso país, mas a pergunta que muitos fazem é: “Porque é que não há mais nacionais a
investir no nosso país? A resposta meus amigos é
complexa... Pessoalmente conheço outros compatriotas a viverem no estrangeiro e que nos anos
80 e 90 investiram grande parte das suas economias no nosso país e que hoje, alguns, estão
arrependidíssimos, porque tiveram grandes prejuízos nos seus investimentos. Esperemos que a
situação melhore com este novo governo.

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013

solução

Contacto publicitário: 514.366.2888

Linha aberta 514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

Horizontais: 1. Escol, Ambos. 2. Servil, Aula. 3. Grua, Uvular. 4. Ata,
Ali, Ai. 5. Rã, Amuar, Ar. 6. Eva, Gim. 7. Lá, Ontem, Um. 8. Oca, Hem,
Aos. 9. Cantão, Unta. 10. Arte, Rancor. 11. Loiro, Seara.
Verticais: 1. Esgar, Local. 2. Sertã, Ácaro. 3. Crua, Anti. 4. Ova, Avo,
Ter. 5. Li, Amanhã. 6. Lulu, Teor. 7. Viagem, As. 8. Mau, Rim, Une. 9. Bula,
Anca. 10. Olaia, Motor. 11. Sarar, Usara.

Horóscopo

75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos
pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro: Cuidado com investimentos. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Leão: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Tenha mais contacto com familiares. A verdadeira beleza não é visível aos olhos, pois está no
coração! Saúde: Faça uma caminhada por semana. Dinheiro: Sem sobressaltos. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Sagitário: Carta Dominante: O Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Procure estar calmo. Não se canse
a viver agitado! Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem. Números da Sorte: 8, 17, 22,
24, 39, 42

Touro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Seja seletivo nas suas amizades. Plante hoje
sementes de otimismo, amor e paz. Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria. Saúde: Problemas de rouquidão. Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Virgem: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Organize um jantar de amigos. Aproveite ao
máximo os momentos de alegria para agradecer a Deus
tudo o que tem! Saúde: Evite a rotina. Dinheiro: Não se precipite nos gastos. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Capricórnio: Carta Dominante: A Força, que significa
Força, Domínio. Amor: Não dê importância a comentários.
Sentir-se-á um pouco sozinho no mundo, mas não é bem
assim, afinal tem tanta gente que gosta de si. Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis. Dinheiro: Não se precipite ao fazer
compras. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Gémeos: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa
Viagem Inesperada. Amor: O amor paira no ar. Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando
em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Nada o preocupará a este nível. Dinheiro: Época pouco favorável. Números da
Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem de si.
Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa! Saúde:
A saúde é o espelho das suas emoções. Dinheiro: Período
favorável. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Balança: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: poderá começar uma nova
amizade ou um novo relacionamento. Saúde: Durma mais
para recuperar energias. Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e gestão de recursos.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Escorpião: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Possível desilusão com
alguém próximo. Dê a mão a quem dela precisa. Saúde:
Faça exercícios de relaxamento. Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Aquário: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: Dê atenção às
pessoas mais velhas da sua família. Saúde: Não esforce
as suas pernas. Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha;
desempenhe o seu papel de coração aberto e com um sorriso na
cara! Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras
pessoas dizem. O pensamento positivo é o melhor remédio
para qualquer mal. Saúde: Tendência a dores de garganta.
Dinheiro: Possível aumento. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Morram
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certas onomatopeias, pim!

Ricardo
Araújo Pereira

H

á dias, numa festa de casamento, o padrinho do
noivo ergueu o copo no fim
do discurso e, como é costume
nestas ocasiões, disse para os convidados: “Tchim-tchim.” Tendo calado por demasiado tempo a minha objecção a este gesto, pedi a palavra e disse o
seguinte: “Meus amigos, sem pôr em causa a oportunidade de brindarmos ao enlace do João e da Andreia, gostaria apenas de pedir a todos que o fizéssemos de um modo aritmética e linguisticamente
correcto. Na verdade, ‘tchim’ é uma onomatopeia
bem pouco competente para imitar o som que os
copos fazem quando telintam. Aliás, a bonita palavra ‘telintar’ reproduz muito mais fielmente aquele
som, o que é bastante curioso.” As pessoas fitavam-me com admiração, e era claro que também consideravam aquele facto bastante curioso. “De facto”
- prossegui - “quando dois copos embatem um no
outro não se produz, de modo algum, o som ‘tch’,
a menos que o vidro se quebre. Mas este é apenas
um primeiro ponto da minha justificada antipatia
pela expressão ‘tchim-tchim’. Quando brindamos,
o nosso copo toca no copo de outra pessoa apenas
uma vez, pelo que o segundo “tchim” é completamente despropositado. É interessante notar que o
som ‘tchim-tchim’ nunca foi produzido, na prática,
por qualquer grupo de copos: quando duas pessoas
brindam ouve-se apenas um ‘tchim’, e quando

brindam três ouve-se ‘tchim-tchim-tchim’ - os dois
tchins correspondentes ao brinde da pessoa A com
as pessoas B e C e um terceiro tchim produzido
pelo brinde da pessoa B com a pessoa C. Posto isto,
quando se brinda, creio que o mais apropriado será
dizer apenas ‘tchim’ - ou, de preferência, uma onomatopeia que se aproxime mais do som de vidro
que toca em vidro. Eu recomendo ‘plim’. Muito
boa noite.”
Fez-se um daqueles silêncios que costumam ocorrer depois de grandes momentos. A maior parte das
pessoas tinha a boca entreaberta, mas não parecia
interessada em falar. Por isso, levantei-me novamente e acrescentei: “Há já muito tempo que venho
defendendo a necessidade de uma profunda reforma das onomatopeias portuguesas. Devo dizer que
não conheço um único cão que faça ‘béu--béu’. E
tenho vergonha de admitir que a onomatopeia dos
ingleses para o som de bater à porta (‘knock-knock’) é bem superior à nossa, na medida em que, de
acordo com a minha experiência, nunca um punho
fechado batendo numa superfície de madeira fez
‘truz-truz’”. Neste ponto, o padrinho do noivo interrompeu para dizer: “O que devia ser investigado
era o som que um punho fechado faz quando bate
nas tuas ventas.” Alguns convivas desconfiaram
que a observação não expressava uma verdadeira curiosidade linguística, e movimentaram-se no
sentido de impedir uma zaragata. Como sempre
que alguém tenta impedir uma zaragata, gerou-se
então uma zaragata, durante a qual acabariam por
se partir, na testa do padrinho do noivo, duas garrafas. Que, ironicamente, fizeram “tchim” e “tchim”.

Receita da semana

Frango Italiano
ingredientes:

preparação:
Num tacho coza o macarrão sem adicionar sal
durante cerca de 15 minutos. Escorra o macarrão e reserve. Num outro tacho, sem adicionar sal, coloque a cebola picada, o azeite, a massa de alho, e o caldo
de aves e leve a refogar em lume brando. Corte os peitos
de frango em cubos pequenos com cerca de 1cm por 1 cm
e junte-os ao refogado assim como o bacon . Deixe cozinhar durante cerca de 15 minutos. Num tabuleiro de pirex
espalhe uma camada com metade do macarrão cozido.
Deite o preparado com o frango e espalhe bem por todo o
tabuleiro. Cubra uniformemente com o restante macarrão.
Cubra todo o tabuleiro com o Molho Béchamel espalhando-o bem. Leve ao forno o tempo necessário para ficar
bem dourado. Sirva quente. Bom Apetite!

4 Peitos de frango médios;
1 embalagem de Bacon as tiras ou cubos;
1 colher de sopa de massa de Alho;
1 colher de sopa
de margarina ou manteiga;
1 caldo de Aves;
1 dl de Azeite;
1 cebola média;
1 dl de vinho branco;
250 gr de macarrão riscado pequeno;
500 ml de Molho Béchamel ‘light’.

Terrorismo

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

O

terrorismo é considerado uma das ameaças
de origem humana mais prementes pela forma sorrateira como desencadeia as suas
ações, beneficiando muitas vezes da liberdade
e outros direitos duramente conquistados ao
longo de muitos séculos.
O terrorismo imiscui-se nas nossas vidas em
geral pelo medo e incerteza que provoca, e em
particular pela perda irreparável que provoca naqueles que lhe são vítimas numa circunstância
aparentemente fortuita. Vale-se por vezes de um
gesto amigo que determinada comunidade efetua
para se introduzir e causar estragos. Na realidade
o maior estrago que provoca está em desumanizar as pessoas e comunidades vítimas das suas
atrocidades. O ódio é o único produto das ações
terroristas e com ele pretende levar as suas vítimas para um nível tão baixo quanto aquele em
que o próprio terrorismo vive.
Antoine Leiris, viúvo recente de Hélène Muyal
vítima dos ataques em Paris, mais precisamente
no Bataclan, escreveu comovente mensagem no
Facebook que vale a pena ser lida. A desumanização que se caracteriza pela resposta com ódio
é repudiada por Antoine quando afirma que os
terroristas não terão o seu ódio ou o ódio do seu
filho que ficou órfão de mãe. O seu apelo a dar
a “volta por cima” sem alimentar sentimentos
negativos em relação aos autores dos assassinatos cometidos de forma bárbara é uma importante lição a reter e reflete essa necessidade de
encontrarmos respostas válidas e humanas para
estancar essa gangrena na Humanidade que é o
terrorismo. Temos que atender que os terroristas
também são pessoas, têm famílias que sofrem
com as suas desventuras e comportamentos desalinhados. Qual é a família que se pode arrogar a nunca ter tido um parente problemático? O
mesmo acontece com a Humanidade neste momento. Urge que tratemos desse “parente problemático” com firmeza, com a dose certa de severidade mas acima de tudo com respeito e sem nos
deixarmos resvalar para comportamentos iguais
ou piores pois um desequilíbrio corrige-se com
a adequada força contrária ao sentido do desequilíbrio, e não intensificando o desequilíbrio já
existente.

Antoine Leiris

Hélène Muyal e o filho
do casal, atualmente
com 17 meses
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Djokovic ganha em
Londres e faz história

N

ovak Djokovic precisou de apenas uma
hora e 20 minutos para bater Federer,
terceiro da hierarquia, tendo festejado o quinto Masters da sua carreira, após uma dupla
falta do helvético.
Além do prémio monetário de cerca de 2 M€,
Djokovic tornou-se no primeiro jogador da história a vencer o torneio de final de temporada
quatro vezes consecutivas.

Manuel José defende
Rui Vitória: “Saiu-lhe
T

a fava”

peão”, disse o técnico, em declarações à Rádio
Renascença. Manuel José acabou por questionar
se Jorge Jesus faria melhor, com os jogadores
que Rui Vitória tem à disposição. “Isso não quer
dizer que a culpa é do Rui Vitória e que Jorge
Jesus faria melhor.
Se calhar, não faria, porque as soluções que o
Benfica tem não têm nada a ver com as soluções
que o Jorge Jesus sempre teve. É facílimo, neste
momento, atirar tudo para cima do Rui Vitória.
Acho que o Benfica não se preparou bem”, referiu Manuel José.
O antigo treinador do Al-Ahly lançou ainda duras críticas às escolhas da estrutura ‘encarnada’,
dando o exemplo da contratação de Adel Taarabt. “Não está na linha do que o Benfica tem feito nos últimos anos contratar um jogador com
oito quilos a mais. Isso não faz sentido. Quando
O sérvio levantou o troféu pela primeira vez em assim tão ruins como as pessoas dizem. Foi com o contrataram, ele já estava gordo e chegou gor2008. O tenista, de 28 anos, despede-se deste ano a maior parte deles que o Jorge Jesus foi bicam- do”, concluiu.
de 2015 com 11 títulos no bolso, incluindo três
Grand Slams, tendo apenas falhado em Roland
asillas destacado pela
na
Garros, França, em que perdeu na final frente ao
suíço StanislasWawrinka.
lista dos melhores de sempre
“Obviamente, estou muito orgulhoso do que
consegui. Foi uma época longa, mas a melhor da
dias de divulgar a equipa
O guardião portista contabiliza
minha vida. Sem o apoio da minha equipa e da
do ano de 2015, a UEFA
seis participações, enquanto Rominha família não estaria onde estou. Só estou a fez uma compilação dos mais
naldo soma nove, mais três do
tentar desfrutar o momento”, afirmou Djokovic votados de sempre. Todos os
que o seu ‘rival’ Lionel Messi.
na cerimónia da entrega do troféu.
anos a UEFA escolhe o seu
Fique com a lista completa de
onze do ano.
jogadores com mais presenças:
2015 não será diferente e daGuarda-redes: Iker Casillas (6)
qui a dois dias conheceremos os
Defesas: Puyol (6), Lahm (5),
nomeados para este ano. Porém,
Sergio Ramos (4) e Nesta (4)
este domingo o organismo que
Médios: Xavi (5),
liminatória
tutela o futebol europeu compiIniesta (4) e Gerrard (3)
Portimonense 3-2 Belenenses
lou uma lista onde revela os mais
Avançados: C. Ronaldo (9),
Trofense 0-0 (1-4)g.p. Académica
nomeados de sempre e entre eles
Messi (6) e Henry (5)
At. Malveira 0-1 Feirense
estão
Iker
Casillas,
agora
no
FC
Porto,
mas
exSuplentes: Buffon (5), John Terry (4),
Benfica C.Branco 1-3 Gil Vicente
-Real Madrid, e o recordista de presenças: CrisKaká (3), Zidane (3), Nedved (3),
Arouca 0-0 (6-5)g.p. Chaves
Angrense 0-2 FC Porto
tiano Ronaldo.
Ronaldinho (3), Ibrahimovic (4)
reinador acredita que a estrutura ‘encarnada’
tem culpas na forma como preparou a época.
Manuel José saiu em defesa de Rui Vitória, depois da derrota do Benfica frente ao Sporting, a
terceira consecutiva, esta época. “Ao Rui Vitória
saiu-lhe a fava. Apesar dos jogadores não serem

C

UEFA

A

4ª E

Sporting 2-1 (a.p.) Benfica
Fafe 1-1 (1-3)g.p. Penafiel
Amarante 1-0 Marítimo
Desp. Aves 3-3 (5-4)g.p. U. Madeira
Casa Pia 0-1 V. Setúbal
Boavista 1-0 Operário Lagoa
Caldas 0-1 Estoril Praia
Nacional 5-0 Cova da Piedade
Farense 0-1 (a.p.) Braga
Paços Ferreira 1-2 Rio Ave

Futsal: Sporting

O

Sporting goleou ontem, fora, o Belenenses,
por 5-0, e cimentou a liderança no campeonato, até porque o Benfica empatou no sábado
com o terceiro classificado, Sp. Braga (2-2).
Marcaram os golos da partida Diogo, Miguel

Liga dos campeões
Grupo A
		
1-Real Madrid
2-Paris SG	
3-S. Donetsk
4-Malmö

J	P
4 10
4 7
4 3
4 3

Grupo e
		
J	P
1-Barcelona
5 13
2-Roma
5 5
3-Bayer Leverkusen 5 5
4-BATE Borisov
5 4

Grupo b
		
1-Man. United
2-PSV	
3-Wolfsburg
4-CSKA Moskva

J	P
4
7
4
6
4
6
4
4

Grupo f
		
1-Bayern München
2-Olympiacos
3-Arsenal
4-Dinamo Zagreb

J	P
5 12
5 9
5 6
5 3

J	P
4
9
4
7
4
4
4
2

Grupo g
		
1-FC Porto
2-Chelsea
3-Dynamo Kyiv
4-Maccabi Tel Aviv

J	P
5 10
5 10
5 8
5 0

J	P
4
9
4
8
4
3
4
2

Grupo h
		
1-Zenit
2-Gent
3-Valencia
4-Lyon

J	P
5 15
5 7
5 6
5 1

Grupo c
		
1-Benfica
2-Atlético Madrid
3-Galatasaray
4-Astana
Grupo d
		
1-Manchester City
2-Juventus
3-Sevilla
4-B. M’gladbach

aplica mão cheia ao

Últimos Resultados
M. Tel Aviv 0-4 Chelsea
Barcelona 6-1 Roma
FC Porto 0-2 Dynamo Kyiv
Arsenal 3-0 D. Zagreb
B. München 4-0 Olympiacos
Zenit 2-0 Valencia
B. Borisov 1-1 B. Leverkusen
melhor marcador
Jogador
J	G
1-C. Ronaldo
4
5
1-A. Dzyuba
5
5
3-A. Mehmedi 4
4
3-T. Müller
4
4
3-R.Lewandowski 4
4
3-C. Hernández 5
4
7-S. Doumbia
4
3
7-Felipe Pardo 4
3
7-Willian
4
3
7-Nico Gaitán
4
3
7-Luis Suárez 4
3
7-V. Aboubakar 4
3
7-Hulk
5
3
14-Mario Götze 2
2

Belenenses

Ângelo e Cavinato. Decorridas que estão 12 jornadas no campeonato, os leões somam 31 pontos
na tabela classificativa, mais três que o Benfica,
que, no entanto, tem menos dois jogos realizados.

Europa league
Grupo A
		
1-Molde
2-Fenerbahçe
3-Ajax
4-Celtic

J	P
4 10
4 5
4 3
4 2

Grupo e
		
1-Rapid Wien
2-Villarreal
3-Plzen
4-Dinamo Minsk

J	P
4 12
4 9
4 3
4 0

Grupo i
		
1-FC Basel
2-Fiorentina
3-Lech Poznan
4-Belenenses

J	P
4
9
4
6
4
4
4
4

Grupo b
		
1-FC Sion
2-Liverpool
3-Bordeaux
4-Rubin Kazan

J	P
4
8
4
6
4
3
4
2

Grupo f
		
1-Braga
2-Slovan Liberec
3-Marseille
4-FC Groningen

J	P
4
9
4
7
4
6
4
1

Grupo J
		
1-Tottenham
2-Monaco
3-Karabakh
4-Anderlecht

J	P
4
7
4
6
4
4
4
4

Grupo c
		
1-B. Dortmund
2-FK Krasnodar
3-PAOK
4-FK Qäbälä
Grupo d
		
1-Napoli
2-Midtjylland
3-Club Brugge
4-Legia Warszawa

J	P
4 10
4 7
4 3
4 1
J	P
4 12
4 6
4 4
4 1

Grupo g
		
1-Lazio
2-Saint-Étienne
3-Dnipro
4-Rosenborg
Grupo h
		
1-Lokomotiv
2-Besiktas
3-Sporting
4-Skenderbeu

J	P
4 10
4 7
4 4
4 1
J	P
4
8
4
6
4
4
4
3

Grupo K
		
1-Schalke 04
2-Sparta Praha
3-Asteras Tripolis
4-APOEL
Grupo L
		
1-Athletic
2-Partizan
3-FC Augsburg
4-AZ Alkmaar

J	P
4
8
4
6
4
4
4
3
J	P
4
9
4
6
4
6
4
3
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“Nunca pensei Jogar contra
um Bicampeão e Vencer
as Três Vezes”
N
o rescaldo do encontro, Jorge Jesus
fez a sua análise ao jogo afirmando que o Sporting foi sempre a melhor
equipa em campo, reconhecendo que os
‘leões’ jogaram contra uma adversário
forte. Jorge Jesus voltou esta noite a
vencer um encontro contra a sua equipa.
O treinador do Sporting, na análise a este
encontro, fez questão de referir sempre
que o seu conjunto foi o melhor em campo, falando depois numa vitória frente ao
bicampeão em título. Sobre a alteração de

não teve uma oportunidade. Fomos sempre mais equipa, mais conscientes e equilibrados”, afirmou, deixando elogios ao
rival. “O Benfica é uma equipa forte, tem
grandes jogadores”. “João Mário no centro do terreno? Sei o que fiz e porque é que
fiz, mas a resposta fica para mim. Mas foi
determinante”, acrescentou. “O Teo não
jogou porque até ao último dia teve queixas musculares. Quis pôr um jogador mais
fresco que era o caso do Montero. Esta é
uma equipa com alma, que sabe que só
podemos ganhar com disciplina e a pensar

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

P

J

V

E

D

26
21
20
18
18
14
14
14
14
13
12
11
10
9
7
6
6
5

10
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10

8
6
6
6
5
4
4
3
4
3
2
3
2
2
1
1
1
1

2
3
2
0
3
2
2
5
2
4
6
2
4
3
4
3
3
2

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

RESULTADOS

GM
19
18
17
22
17
9
14
16
9
12
8
7
7
5
8
3
5
5

GS
5
4
4
7
12
12
16
14
12
22
8
9
14
11
15
6
16
14

próxima jornada

27/11 Nacional 15:30 Marítimo
28/11 Setúbal 12:00 U. Madeira
	Boavista 13:30 Guimarães
	Tondela 15:45 FC Porto
29/11 Académica 11:00 Arouca
	Rio Ave 11:00 Moreirense
	P. Ferreira 14:15 E. Praia
30/11 Sporting 14:00 Belenenses
Braga 16:00 Benfica

Estoril Praia 1-1 Académica
V. Guimarães 0-1 Nacional
Benfica 2-0 Boavista
Marítimo 3-2 Rio Ave
Moreirense 2-0 P. Ferreira
FC Porto 2-0 V. Setúbal
Arouca 0-1 Sporting
Belenenses 2-1 Tondela
U. Madeira 0-1 Braga

os melhores marcadores da liga

	Jogos	Golos
1-Jonas [Benfica]
9		 8
2-Islam Slimani [Sporting]		 10		7
3-Dyego Sousa [Marítimo]
9		 6

		

posicionamento de João Mário, o técnico
‘verde e branco’ fez questão de dizer que
guarda para si as razões dessa alteração,
sublinhando que cumpriu o seu objetivo.
“Fomos justos vencedores. Durante todo
o jogo fomos a equipa que tivemos mais
qualidade. O Benfica fez um golo na única oportunidade que teve. Fomos para o
intervalo com um resultado justo. Na segunda parte e no prolongamento tivemos
mais oportunidades de golo. O Benfica

como conjunto. É isso que tem acontecido”, atirou, deixando depois uma farpa ao
adversário. “Nunca me passou pela cabeça jogar três vezes contra um bicampeão e
vencer as três vezes”, completou. “Ganhámos, fomos melhor equipa, não há nada
que possa dizer o contrário. Tivemos uma
grande arbitragem. O segundo golo não há
fora-de-jogo nenhum. Foi limpinho! Limpinho!”, concluiu.

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

P

J

V

E

D

33
28
25
25
24
24
23
22
22
21
20
20
20
20
20
19
19
19
18
17
17
12
12
9

15
15
16
16
15
15
16
15
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

2
3
3
5
3
1
5
5
6
6
5
7
3
5
5
6
6
6
5
6
8
9
7
8

GM GS
34
23
24
17
18
19
16
15
18
18
16
19
19
14
16
19
14
16
13
12
15
17
13
11

19
15
22
13
13
16
12
13
20
16
18
19
18
17
16
17
17
20
19
13
17
24
20
22

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

P	J	V	
27 11 9
24 11 7
23 11 7
21 11 6
20 11 6
19 11 5
18 11 5
17 11 5
15 11 3
15 11 4
15 11 4
13 11 4
13 11 4
12 11 3
10 11 3
9 11 2
9 11 2
9 11 2
7 11 1
7 11 1

Inglaterra
Premier League
E
0
3
2
3
2
4
3
2
6
3
3
1
1
3
1
3
3
3
4
4

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

P	J	V	
1-Manchester City 26 12 8
2-Arsenal
26 12 8
3-Leicester City
25 12 7
4-Man. United
24 12 7
5-Tottenham
21 12 5
6-West Ham
21 12 6
7-Southampton
20 12 5
8-Crystal Palace 19 12 6
9-Everton
17 12 4
10-Liverpool
17 12 4
11-Watford
16 12 4
12-Stoke City
16 12 4
13-West Bromwich 14 12 4
14-Swansea City 13 12 3
15-Norwich City
12 12 3
16-Chelsea
11 12 3
17-Newcastle
10 12 2
18-AFC Bournemouth 8 12
19-Sunderland
6 12 1
20-Aston Villa
5 12 1

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

D
2
2
1
2
1
3
2
5
3
3
4
4
6
5
6
7
6
2
8
9

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

P	J	V	
27 12 9
27 12 8
26 12 8
25 12 7
22 12 6
20 12 6
18 12 5
18 12 5
18 12 6
16 12 4
15 12 4
14 12 4
14 12 4
13 12 3
13 12 3
12 12 3
12 12 4
11 12 3
6 12 0
6 12 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
3
2
4
4
2
3
3
0
4
3
2
2
4
4
3
0
2
6
3

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

P	J	V	
1-Paris SG	
35 13 11
2-Lyon
25 13 7
3-Caen
24 13 8
4-Angers
22 13 6
5-Saint-Étienne 22 13 7
6-Nice
21 13 6
7-Lorient
20 13 5
8-Rennes
20 13 5
9-Monaco
20 13 5
10-Nantes
19 13 6
11-Bordeaux
17 13 4
12-Guingamp
16 13 4
13-Marseille
15 13 4
14-Stade de Reims 15 13 4
15-Bastia
14 13 4
16-Lille
13 13 2
17-Montpellier
12 13 3
18-GFC Ajaccio 12 13 3
19-Toulouse
9 13 1
20-Troyes
4 13 0

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

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

P	J	V	
1-B. München
34 12 11
2-B. Dortmund 29 12 9
3-Wolfsburg
21 12 6
4-Hertha BSC
20 12 6
5-Schalke 04
20 12 6
6-B. M’gladbach 19 12 6
7-FC Köln
18 12 5
8-B. Leverkusen 17 12 5
9-FSV Mainz 05 16 12 5
10-FC Ingolstadt 16 12 4
11-Hamburger SV	 15 12 4
12-E. Frankfurt
14 12 3
13-Darmstadt 98 14 12 3
14-W. Bremen
13 12 4
15-Hannover 96 11 12 3
16-Stuttgart
10 12 3
17-TSG Hoffenheim8 12 1
18-FC Augsburg 6 12 1

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

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