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Viagem do pai natal aos açores
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 poder-
mos 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.

programa da semana
Quinta-feira 26 de novembro
- almoço anual do Coral da santa Cruz

sábado 28 de novembro
- Entrega de certificados aos 
  alunos da Escola de santa Cruz

info@tVpm.ca
514.993.9047

lusItANA t.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD t.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl t.:514.842.8045
sANtA cruz - mONtrEAl t.:514.844.1011

eScolAS

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 Jorna-
das 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. Emen-
ta: 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 presen-
tes, 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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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

MrodriguEs@avozdEPortugal.coM

editorial

a complexidade do mundo

a matança e anarquia que 
ocorre de forma visível 

em grande parte do mundo 
tornou também mais atrativa a ideia de di-
fusão de uma nova ordem mundial. Parece 
que áreas de tumulto e catástrofes humani-
tárias requerem a intervenção militar, de 
estados fortes e estáveis. 
Mas devemos sempre suspeitar quando os po-

deres militares afirmam estar a fazer um favor 
às suas vítimas e ao mundo, ao derrotar e ocu-
par Estados mais fracos: impondo-se de fora 
para dentro e ao mesmo tempo despachar de-
sassossegadas 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 atual-

mente para lá da influência dos eleitores, na 
esfera do público mundial, de entidades pri-
vadas, do capitalismo poderoso, dos soldados 
mercenários: não há um povo no mundo, mas 
um conjunto de povos e os direitos de cidada-
nia não tem identidade.
Vivemos numa atmosfera de tensão e hosti-

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 políti-
ca 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 esco-
lhas, como o Canadá em busca das suas pre-
ferências, excluindo os homens sós que estão 
registados na lista de refugiados. É um pro-
cesso discriminatório. Tudo isto poderá afetar 
as perspetivas da democracia e da paz entre 
cidadãos e autoridades públicas. Estes proce-
dimentos são noticiados enquanto confrontos 
de cinema virtual.
A Lei, se disfarçou, as tensões étnico-linguís-

ticas –culturais criaram uma forte reação  de 
repúdio por parte de uma ideologia naciona-
lista baseada na superioridade racial e onde o 
velho sistema de castas é ainda visível e têm 
conduzido guerras e são talvez os maiores uti-
lizadores de bombistas suicidas, onde a uti-
lização de motivações religiosas é sistemati-
camente usado para estabelecer o controlo e 
legitimidade do monopólio das forças e som-
bras 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 re-
cente, 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 mili-
tares na rua no seu ponto máximo... aumentan-
do assim o medo dos cidadãos. O problema do 
terrorismo requererá cabeças frias, não histe-
ria. 
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 «globaliza-
ção» sugere medo e insegurança e não oportu-
nidades e inclusão.
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são martinho
são 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.

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

cantinho da poesia

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

grande noite de fado no 
restaurante solmar

o famoso restaurante Sol-
mar 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 par-
ticipações 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 

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 sa-
boreávamos a excelente ementa ao som dos dois 
grandes fadistas e guitarristas, o Luís Duarte na 
viola clássica e José João Fernandes à guitarra 

portuguesa. Já vem sendo um hábito a presença 
deste dois grandes fadistas e guitarristas a enri-
quecer 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 ami-
zade sendo a primeira vez em Montreal, honra-
dos de ter sido no Solmar.
Depois de um pequeno intervalo para enrique-

cer mais a noite foi a vez da Rosie Santos bem 

FranciSca reiS
frEis@avozdEPortugal.coM

conhecida na comunidade com a sua linda voz 
cativa cantou vários fados que tocaram no co-
ração 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-

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 fa-
dista da comunidade, Marta Raposo. 
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inauguração da BiBlioteca JosÉ d’almansor 

Foi, afinal, domingo, 22 
de novembro, a abertu-

ra oficial da biblioteca José 
d’almansor, que está situa-
da, no centro comunitário da 

missão Santa cruz (60 rua rachel o., Mon-
treal). 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-

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 

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 Car-
doso, homem amante da língua e um valoriza-
dor da cultura portuguesa na sua paróquia. A bi-
blioteca vem a ser assim 
uma homenagem para o 
longo trabalho cultural, 
quer seja como escritor 
ou como incitador do pro-
jeto da Universidade dos 
Tempos Livres. 
Amante do Fado e gran-

de escritor de letras de 
fado, reconhecido em 
Portugal, foram dois tex-
tos lidos por jovens da 
escola Lusitânia e duas 

fadistas da comunidade, que são jovens e mui-
to talentosas. A Marta Raposo e Cathy Pimentel 
souberam transmitir a paixão do padre José Ma-
ria Cardoso, do fado. As pessoas tiveram a opor-
tunidade de descobrir a sala da Biblioteca dedi-
cada 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 co-
munidade 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 Ma-
nuscrito”, escrito por Maria-Adelaide Oliveira. 

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

com este novo espaço dedicado à língua por-
tuguesa, a esperança nasce para o futuro da 
língua, em Montreal. agora, só falta a comu-
nidade utilizar este novo espaço e continuar a 
enriquecer a biblioteca. Uma língua fica viva 
quando ela é utilizada por todos.

Miguel Félix
MfElix@avozdEPortugal.coM
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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 gover-

no regional, Vasco cordeiro, fez um ba-
lanço positivo dos últimos três anos de gover-
nação, destacando a redução do desemprego, 
mas considerou que a região ainda tem gran-
des desafios pela frente.
“Se é certo que temos orgulho do trajeto percor-

rido, não estamos satisfeitos plenamente. Quere-
mos continuar a trabalhar”, salientou, na Praia da 
Vitória, na sessão de encerramento do XII Con-
gresso Regional da Juventude Socialista dos Aço-

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 go-
vernação 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 

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 acon-
tece 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-

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 ain-
da tem “grandes desafios” ao nível da criação de 
emprego, da coesão social e de outras áreas que 
ainda necessitam de atenção. O líder regional 

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 po-
lítico não é o insulto, não é o ataque pessoal, não 
é desmerecer o nosso adversário. Há três coisas 
que se torna necessário distinguir: adversários po-
líticos, 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 Aço-
res, 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 medi-
das dedicadas aos jovens açorianos, como a im-
plementação do Orçamento Participativo Jovem 
dos Açores, a implementação do voto eletrónico 
e uma aposta clara pelo sistema educativo regio-
nal 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 progra-
ma 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 pro-
gramas Estagiar e uma majoração específica no 
prémio associado à criação do autoemprego para 
jovens ou jovens casais com filhos.

a sinagoga sahar hassamain de ponta
delgada É o templo Judaico mais antigo em portugal

a Sinagoga Sahar Hassa-
main - Portas do céu si-

tuada 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 públi-

co, aberta todos os dias ao público, obra da Câ-
mara 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 Buza-
glo e José Azulay.

FranciSca reiS
frEis@avozdEPortugal.coM A Sinagoga foi restaurada graças ao esforço da 

comunidade açoriana, e das comunidades portu-
guesas judaica dos Estados Unidos e da Europa. 
A Sinagoga foi transformada em museu e arqui-
vo documental da memória judaica nos Açores, 
é um  testemunho da presença de uma pequena 
comunidade judaica em Ponta Delgada.  As pri-
meiras referências à vinda de famílias JUDAI-
CAS 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 

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: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● 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.
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PAO, BOLO, PASTELARIA, PAO DE LO, SANDUICHE, CAFE, VARIOS PRODUTOS

ENCOMENDE OS SEUS BOLOS 
PARA QUALQUER EVENTO

ENCOMENDE BOLOS 
PARA FESTAS

~ ~ ´ ´ ´ ´

Na compra de 
4 pneus novos, 

obtenha um 
serviço de 

armazenamento
 de pneus 

gratuito ou 50% 
de desconto 

sobre o 
Alinhamento.*

9101 boul. ray-lawson, anjou, Qc  H1J 1K6
514-725-0616 *montante 

antes das taxas
Válido até 

15 de dezembro 2015

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

os milhÕes Que sócrates deVe
ao fisco e as fÉrias suspeitas
informação consta de um relatório da auto-

ria de Paulo Silva, coordenador da equipa 
da autoridade tributária que está envolvida 
na investigação da operação Marquês.

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, ex-
plica o que o leva a acreditar na existência desta 
dívida.
De acordo com o Diário de Notícias, o inspe-

tor de Braga acredita que José Sócrates é o ver-
dadeiro “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 San-
tos, em Portugal, ao abrigo de dois regimes ex-
cecionais de regularização tributária aplicados 
durante a legislatura de José Sócrates.
Na base desta suspeita está a “tributação pre-

suntiva de rendimento” que, por outras palavras, 
passa pela exibição, por parte de um contribuin-
te, 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 

em Paris pelo primeiro arguido que só foi utili-
zado pelo ex-primeiro-ministro também deixa-
ram o Fisco em alerta.
Concluindo, escreve o Diário de Notícias, 

“os rendimentos em investigação nunca foram 
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-mi-

nistro, 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 

de ano, terão sido pagas com dinheiro saído 
de contas de Carlos Santos Silva. A funcioná-
ria 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 servi-
ços, mas desta feita em nome de Carlos Santos 
Silva. Quem corroborou a existência deste es-
quema 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 fi-
zesse o pagamento das viagens.
este é mais um pormenor que leva as au-

toridades a acreditarem que o dinheiro exis-
tente 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 
capitais.
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Há SuSPeitaS de eScraVidão e raPto

três feiras e um padre
foram constituídos arguidos
a Polícia Judiciária realizou 

buscas no convento de re-
quião, em Famalicão. 

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

to. As buscas iniciaram-se às 7h00 
desta quarta-feira e só terminaram 
cerca das 12h30.

O advogado da instituição, Ernes-
to Salgado, confirmou as buscas e a 
apreensão de documentos e objetos.
os arguidos vão ser presentes 

a tribunal na próxima segunda-
-feira.

o termo boda 
tem sua 

origem no latim 
“vota” que signi-
fica “promessa”. 

Boda é uma celebração de casa-
mento, o nome é mais usado no 
plural: bodas e se refere aos votos 
matrimoniais, feitos no dia do casa-
mento. Para cada ano de bodas exis-
te um material que representa a nova 
etapa, e já é uma celebração tradicio-
nal na cultura ocidental comemorar 
o aniversário de bodas. As festas das 
bodas surgiu na Alemanha, onde era 
costume de pequenos povoados, ofe-
recer uma coroa de prata aos casais 
que completassem 25 anos de casa-
dos, e outra de ouro aos que chegas-
sem aos 50. Então, com o passar dos 
séculos, foram criadas outras simbo-
logias 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 Gon-
çalves pelas suas Bodas de Ouro, e 
também os seus filhos, Júlio Ferreira 
filho (Lurdes Froias), Armindo Fer-

Bodas de ouro de
Júlio ferreira e emília gonçalVes

SylVio
MartinS

sMartins@avozdEPortugal.coM

reira (Celene Correia), e João Fer-
reira (Elisabete Martinho). A famí-
lia organizou uma linda noite, com 
limousine, celebração das bodas na 
igreja Notre-Dame-d’Anjou e de-
pois um saboroso jantar no Centro 
Comunitário de Anjou onde o jantar 
e serviço foram excelentes. Sem es-
quecer o conjunto Estrelas da Noite 
que animou de uma forma profissio-
nal e que surpreendeu-me pela qua-
lidade deste conjunto e força. Fize-
ram desta festa um grande sucesso. 
Parabéns.
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É oficial, antónio costa será primeiro-ministro
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 se-
gunda 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 en-
contro 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 informa-

ção já há muito aguardada: Cavaco Silva indigi-
tou António Costa. Cinquenta e um dias volvidos 
desde as eleições, Costa será, sim, primeiro-mi-
nistro.
Saliente-se que no encontro, Cavaco Silva exi-

gira a Costa o esclarecimento de seis questões-
-chave. As respostas, essas, chegaram no mesmo 
dia a Belém através de carta. Mas o que ali se-
guiu escrito, aliás, não foi mais do que ‘um cor-
tar 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 do-
mingo 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 Presidên-
cia da República.

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 

civil confirmaram que a continuação em funções 
do XX Governo Constitucional, limitado à prá-
tica dos atos necessários para assegurar a gestão 
dos negócios públicos, não corresponderia ao in-
teresse nacional.
Tal situação prolongar-se-ia por tempo indefini-

do, dada a impossibilidade, ditada pela Constitui-
ção, de proceder, até ao mês de abril do próximo 
ano, à dissolução da Assembleia da República e 
à convocação de eleições legislativas.

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

Verdes” quanto à estabilidade e durabilidade de 
um governo minoritário do partido Socialista, no 
horizonte temporal da legislatura.
assim, o Presidente da república decidiu, 

ouvidos os partidos com representação par-
lamentar, indicar o dr. antónio costa para 
Primeiro-Ministro.”
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saiBa como ViVer com um smartphone
com pouco espaço de armazenamento

apesar das limitações no que diz 
respeito a fotografias, músicas 

e aplicações, ainda há muitas mar-
cas a optar por modelos com 16gB 
de armazenamento.
Quem usa frequentemente o seu 

smartphone tem o armazenamento 
como um dos seus principais proble-
mas, 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 pos-
suidores de smartphones com pouco 
espaço de armazenamento disponível 
devem seguir para terem mais contro-
lo sob o seu dispositivo.
Não tenha as fotografias no seu 

smartphone
Fotografias e vídeos ocupam dema-

siado 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 strea-
ming como o Apple Music ou o Spo-
tify. Precisará apenas de uma ligação 
à internet.
use internet para o que puder
Não precisa de uma aplicação espe-

cífica 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 sem-

pre aqueles dos quais se cansará e ou-
tros 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 con-
junto de livros a ocupar espaço, so-
bretudo 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.

Passados mais 
de 40 anos so-

bre 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 conti-
nua 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 pe-
los 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 organis-
mos do estado, nos gabinetes dos mi-
nistros, 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 caci-
ques 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-

Jorge MatoS
JMatos@avozdEPortugal.coM tões, incluindo os líderes que não 

tiveram instintos predatórios. São 
no conjunto todos predadores do es-
tado suportado pelos contribuintes e 
um dos principais bloqueios ao bom 
funcionamento do regime democrá-
tico. Combina-se previamente os 
deputados a eleger, trocando-se os 
votos nas eleições ou a seguir divi-
dindo os benefícios estatais. E o par-
tido socialista contra o partido social 
democrata, e António Costa contra 
Pedro Passos Coelho. Ambos ama-
dureceram no mesmo caldo de cultu-
ra, nas juventudes socialistas, e nos 
jogos de poder interno cada um su-
portado 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 representan-
tes. 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 primá-

rias, pioneiro e inovador, no ponto 
de vista da opinião pública, como 
um avanço democrático não foi 
mais que um logro, grande demo-
cracia.

os tachistas



A Voz de PortugAl  |  25 de noVembro de 2015  |  P. 11

mais ataQues são proVáVeis,
adVerte diretor da europol

neVão na serra da
estrela fecha estrada
a estrada Piornos-lagoa comprida, na 

Serra da estrela, está encerrada ao trân-
sito 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 Tor-
re, acesso à Torre e cruzamento da Torre para a 
Lagoa Comprida, adiantou a mesma fonte. De 
acordo com o CDOS de Castelo Branco não hou-
ve automobilistas retidos pela neve.

o diretor da europol advertiu hoje, em 
Bruxelas, que é “provável” que haja no-

vos atentados na europa, que assistiu na sex-
ta-feira 13 de novembro, em Paris a um ata-
que 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 

noite: a meu ver, representa uma escalada mui-
to 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 Eu-
ropeu, 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 autoprocla-
mado Estado Islâmico em “exportar a sua mar-
ca de terrorismo para a Europa”, o responsável 
voltou a chamar a atenção para “a forma mais 
sofisticada e ameaçadora de terrorismo” que re-
presenta esta organização de radicais islâmicos. 
“estamos a lidar com uma organização ter-

rorista com muitos recursos e muito determi-
nada, 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.

morreu aBdelhamid
aBaaoud, ‘cÉreBro’
dos atentados em paris

a informação foi confirmada pelo procura-
dor francês, François Molins, num comu-

nicado enviado às redações.
Segundo a mesma nota, Abdelhamid Abaaoud 

foi morto no apartamento em Saint-Denis que 
foi alvo de uma megaoperação policial. O ou-
tro morto, a bombista suicida, era prima do 
terrorista.“Abdelhamid Abaaoud foi formalmen-
te identificado como tendo sido morto na opera-
ção”, escreveu François Molins, detalhando que 
o corpo do terrorista estava “cravado de estilha-
ços”.
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a hipocrisia ocidental
antónio
Pedro coSta

acosta@avozdEPortugal.coM

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 in-
tegração, a luta contra o terrorismo, o que pode 
fazer de novo fazer subir os extremismos na velha 
Europa, como se pode constatar pelo clima emoti-
vo vivido nestes países que temem pela segurança 
dos seus cidadãos.
Não basta a França retaliar e atacar o Estado Is-

lâmico, nem o Presidente François Hollande di-
zer 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 pro-
vas, se depois tudo volta à mesma, depois de pas-
sar algum tempo e a vida voltar à normalidade.
O Santo Padre colocou o dedo na ferida e dis-

se claramente “Não se esqueça a hipocrisia dos 
poderosos da terra que falam de paz, mas, secre-
tamente, vendem armas”. Falou desassombrada-
mente sobre a situação na Síria e não hesitou em 
denunciar a hipocrisia de alguns líderes. 
Sim, como é que o Estado Islâmico consegue ar-

mas e montar um autêntico estado com hierarquia 
perfeita, comunicações sofisticadas, auto-susten-
tar-se, sem o apoio sub-reptício de alguns esta-
dos? 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 ata-
ques 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 Fran-
ça 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 verda-
deiramente. Infelizmente os interesses económi-
cos ocidentais, por vezes, sobrepõem-se aos inte-
resses 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 financia-
mentos 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 terroris-
mo só se pode combater com o envolvimento de 
todos. Será que será desta?

portugal reforça 
posição militar no 
mediterrâneo
acabam de ser conhecidas as 

conclusões da reunião do 
conselho Superior de defesa na-
cional.
Cavaco Silva, Passos Coelho e o 

Conselho Superior de Defesa Na-
cional reuniram-se esta tarde, no 

Palácio de Belém, para discutir a 
atuação das forças militares no ex-
terior do país.
A breve reunião acabou com a 

aprovação da continuidade de mui-
tas das missões no Mediterrâneo, 

reiterando o empenho nacional nas 
missões da NATO e União Euro-
peia.
Além desses pareceres, foi também 

dado o aval para o envio de forças 
navais para o Mediterrâneo. “Uma 
unidade naval participará numa 

nova missão no âmbito da União 
Europeia no mediterrâneo, tendo 
em vista o desmantelamento das re-
des 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

está quase no 
fim do ano 

2015, e o segun-
do acontecimento 
mais importan-
te da história de 

Portugal, oS deScoBriMen-
TOS PORTUGUESES, que fi-
zeram de Portugal e da língua 
Portuguesa um país querido e 
respeitado no mundo, me pare-
ce 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 mi-

lhões de pessoas que falam a LÍN-
GUA PORTUGUESA, deve-se aos 
DESCOBRIMENTOS PORTU-
GUESES.
(1415 é o ano considerado oficial-

mente como sendo o ano dando 
inicio aos nossos descobrimentos 
com A CONQUISTA DE CEUTA.)
Permitam-me de não deixar pas-

sar de maneira IGNORADA este 
aniversário.
Fiz uma pesquiza na internet so-

bre o acontecimento, e encontrei 
um  material  tão vasto, com tantos 
assuntos extremamente interessan-

tes que decidi oferecer-vos os re-
sultado das minhas pesquisas em 
4 tempos (espero que vos desperta 
interesse).
1- Construção de barcos e navios.
2- Evolução das técnicas de nave-

gação.
3- Expansão da LÍNGUA POR-

TUGUESA.
4- Consequências dos DESCO-

BRIMENTOS.
Começamos hoje, o primeiro ca-

pítulo: vamos falar das CONS-
TRUÇÕES NAVAIS, da época em 
Portugal.
O território português estando 

alongado sobre uma costa maríti-
ma de cerca de 350 km, quase to-
das as povoações à beira mar, tem 
estaleiros de construção de barcos, 
cada um com características di-
ferentes. De Viana do Castelo até 
Vila Real de Santo António, quase 
todas as povoações têm estaleiros 
navais. Os mais importantes esta-
vam no Porto, em Aveiro, na Fi-
gueira da Foz, na Ericeira, em Lis-
boa, em Sesimbra, em Setúbal, em 
Faro, em Tavira, e outros.
Mais tarde, nos Açores, Angra 

do Heroísmo, S. Miguel, Ribei-
ra Grande e outros. A navegação 
adveio uma especialidade portu-
guesa. 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 Cara-
pau, estes dois nos Açores.

Na época havia os barcos costei-
ros, quase todos a remos e espora-
dicamente a velas :
 Barca: Pequeno barco a ra-

mos.
BarcHa: Evolução da Barca 

luÍz SaraiVa
lsaraiva@avozdEPortugal.coM com um mastro.

Barca PeScareza: Como 
diz o nome de pesca. Mais tarde 
o Infante Dom Henrique transfor-
mou  num navio de exploração ma-

rítima e de apoio. Com 20 homens 
a bordo Gil Eanes ultrapassou o 
Cabo Bojador. 
continuação na próxima edi-

ção com o comandante “retiré” 
luÍz SaraiVa.
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

7813 Cartier, mtl,Qc
OrÇAmENtO 

grAtuItO 
tel.: 514.725.6531

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAS
de ViAgenS

FotógrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666 4270 st-Laurent #200

tel.: 514.985.2411

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.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

4031 de Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

4242 Boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contAbiliStA

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SerViÇoS 
FinAnceiroS

cAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentiStA

eletricidAde

AgÊnciAS
FuneráriAS

importAdoreS

merceAriAS

monumentoS

notárioS

pAdAriA

reStAurAnteS

renoVAÇõeS

reStAurAnteS

trAduÇõeS

câMBio do dólar canadiano
24 de noVeMBro de 2015

1 euro = cad 1.429390
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

progrAmAÇão SemAnAl

informaÇÃo 
para Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

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.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

casamentos, 
Batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

tel. geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves
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Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado por 

médicos. acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SerViÇoS

renoVaçÕes ferreira inc.
serVindo a comunidade, fazemos renoVa-
çÕes, casa de Banho, cozinhas, gyBroc, pin-
turas, e muito mais.

orçamento gratuito
r. ferreira: 514-655-7168

Está a ganhar o que merece? 
trabalhe a partir de casa. Part-

time: 500-1500$ possíveis. 
full-time: 2500-4000$ 

possíveis. compatível com 
outras atividades ou emprego. 

514-961-0770

empregoS

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 ne-
cessário. 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, pro-

cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

Precisa-se de um trabalhador em ma-
nutenção 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

cAfé A bOlA
Precisa-se de pessoa para 

servir à mesa e trabalhar no 
bar. deve falar português e 

francês. 
438-879-9926

vende-se o aparelho “android”, roku e click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e ou-
tros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.

desloco-me para instalação. 
514-267-8766

Vende-Se

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.

empregoS

linhas da mão e cartas.
vidente com dons naturais. resolve os 

seus problemas sem voodoo.
rosa: 514-278-3956

jOAquINA DA sIlvA cApItAz
é com muita tristeza e pesar que 
comunicamos o falecimento da se-
nhora 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 consterna-
ção 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 sau-
dade 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 pes-
soas que, de qualquer forma demonstraram o seu cari-
nho neste momento de dor. a todos bem-Haja.

†

† 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 Cabelei-
ra), manuel, maria (Jorge 
Cunha), sérgio, Francisco 
(Lúcia medeiros), Joaquim 
(diane paneton),e pai da já 
falecida Jacinta. netos/as, 
bisnetos/as, cunhada, so-
brinhos/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 no-
vembro às 10h na igreja santa Cruz. Foi sepultado no 
cemitério près du Fleuve. renovam com profunda sau-
dade 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 pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

† 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 pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.
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cArNEIrO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Ha-
bilidade. amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos 
pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos! 
saúde: Consulte regularmente o dentista. dinheiro: Cuida-

do com investimentos. números da sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Po-
der. amor: seja seletivo nas suas amizades. plante hoje 
sementes de otimismo, amor e paz. verá que com esta ati-
tude irá colher mais tarde os frutos da alegria. saúde: pro-

blemas de rouquidão. dinheiro: seja prudente no local de trabalho. 
números da sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
viagem inesperada. amor: O amor paira no ar. procure in-
tensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando 
em seu redor alegria e bem-estar! saúde: nada o preocu-

pará a este nível. dinheiro: época pouco favorável.  números da 
sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta dominante: 2 de Copas, que signi-
fica 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

lEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
negociação difícil. amor: tenha mais contacto com familia-
res. a verdadeira beleza não é visível aos olhos, pois está no 
coração! saúde: Faça uma caminhada por semana. dinhei-

ro: sem sobressaltos. números da sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Des-
gosto. 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 pre-

cipite nos gastos. números da sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta dominante: valete de Espadas, que sig-
nifica Vigilante e Atento. Amor: poderá começar uma nova 
amizade ou um novo relacionamento. saúde: durma mais 
para recuperar energias. dinheiro: boa capacidade de reso-

lução de conflitos e gestão de recursos.
números da sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta dominante: 3 de Espadas, que sig-
nifica 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

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

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: Prote-

ja os ouvidos. Estão sensíveis. dinheiro: não se precipite ao fazer 
compras. números da sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

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 sig-
nifica 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

horóScopo maria helena martins

SudoKu

2
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PAlAVrAS cruzAdAS

Solução

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.
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o ramiro não se sentia feliz

o homem andava desnorteado. não tinha 
emprego. a fábrica onde trabalhava fe-

chou. 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 sue-
ca com outros desempregados e reformados. 
E como a nova lei proíbe de fumar dentro de es-

paços 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 des-
ses cafés sente logo o alarido e uma linguagem  
indecentemente falada e sempre num tom agres-
sivo. Claro, à sueca, nunca ninguém  quer per-
der, 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 am-

bientes, o tal Café d’Aldeia, e reparei no alarido 
e na linguagem de homens que não sabem per-
der 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, per-
deram as suas casas e outros bens porque não 
tinham dinheiro para continuar a pagar as presta-

ções. No caso de Ramiro, o homem e a sua famí-
lia 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 ti-

veram 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 resol-
veram vir viver em Portugal. Compraram uma 
quinta onde já existiam duas casas (uma para o 
patrão e outra para o caseiro) na mesma fregue-
sia de Ramiro e, com muita sorte para o jovem 
casal português, convidaram-no a ele e sua famí-
lia 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 es-
tão somente a acontecer no Norte do país. Cada 
vez há mais estrangeiros a comprar propriedades 
neste ‘Wonderful’ Retângulo à Beira Mar plan-
tado. E ainda bem, porque o País precisa de in-
vestimento estrangeiro, capital para fazer face ao 
enorme défice. Até a transportadora nacional, a 
TAP, foi parar a mãos estrangeiras porque o Es-
tado 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 en-
riquecer para depois os cidadãos desses mesmos 
países virem investir em Portugal – o que é bom 
para o nosso país, mas a pergunta que muitos fa-
zem é: “Porque é que não há mais nacionais a 
investir no nosso país? A resposta meus amigos é 
complexa... Pessoalmente conheço outros com-
patriotas a viverem no estrangeiro e que nos anos 
80 e 90 investiram grande parte das suas eco-
nomias no nosso país e que hoje, alguns, estão 
arrependidíssimos, porque tiveram grandes pre-
juízos nos seus investimentos. Esperemos que a 
situação melhore com este novo governo.

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. na-
quele lugar. Camareira. 5. batráquio. dar-se por ofendido, des-
contente, 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 acarí-
deos, que inclui os causadores da sarna do homem e as carra-
ças dos cães. 3. desumana. Exprime a ideia de hostilidade, opo-
sição (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 fun-
ção de formação da urina. Junta. 9. Carta patente com decreto 
pontifício. Quadril. 10. árvore leguminosa cesalpinácea.
Força motriz. 11. Curar. servira-se de.

2
7

38
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receita da SeMana

ingredientes:

frango italiano

Jorge correia
JcorrEia@avozdEPortugal.coM

terrorismo

o terrorismo é conside-
rado uma das ameaças 

de origem humana mais pre-
mentes pela forma sorratei-
ra 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 na-
queles 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 desumani-
zar as pessoas e comunidades vítimas das suas 
atrocidades. O ódio é o único produto das ações 
terroristas e com ele pretende levar as suas víti-
mas 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 desumani-
zação 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 assassina-
tos cometidos de forma bárbara é uma impor-
tante 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 de-
salinhados. Qual é a família que se pode arro-
gar a nunca ter tido um parente problemático? O 
mesmo acontece com a Humanidade neste mo-
mento. Urge que tratemos desse “parente proble-
mático” com firmeza, com a dose certa de seve-
ridade 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 dese-
quilíbrio, e não intensificando o desequilíbrio já 
existente.

Hélène Muyal e o filho 
do casal, atualmente 

com 17 meses

antoine leiris

morram certas onomatopeias, pim!

Há dias, numa festa de ca-
samento, 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 mi-
nha objecção a este gesto, pedi a palavra e disse o 
seguinte: “Meus amigos, sem pôr em causa a opor-
tunidade de brindarmos ao enlace do João e da An-
dreia, gostaria apenas de pedir a todos que o fizés-
semos 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 pala-
vra ‘telintar’ reproduz muito mais fielmente aquele 
som, o que é bastante curioso.” As pessoas fitavam-
-me com admiração, e era claro que também consi-
deravam 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 completa-
mente 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 ono-
matopeia 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 ocor-

rer depois de grandes momentos. A maior parte das 
pessoas tinha a boca entreaberta, mas não parecia 
interessada em falar. Por isso, levantei-me nova-
mente e acrescentei: “Há já muito tempo que venho 
defendendo a necessidade de uma profunda refor-
ma 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-kno-
ck’) 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 in-
terrompeu 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 verdadei-
ra 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 garra-
fas. Que, ironicamente, fizeram “tchim” e “tchim”.

ricardo
araúJo Pereira

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’.num tacho coza o macarrão sem adicionar sal 

durante cerca de 15 minutos. Escorra o macar-
rão e reserve. num outro tacho, sem adicionar sal, colo-
que 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 cozi-
nhar 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 espalhan-
do-o bem. Leve ao forno o tempo necessário para ficar 
bem dourado. sirva quente. bom apetite!

preparação:
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grupO A
  J p
1-real madrid 4 10
2-paris sg 4 7
3-s. donetsk 4 3
4-malmö 4 3
grupO b
  J p
1-man. united 4 7
2-psv 4 6
3-Wolfsburg 4 6
4-CsKa moskva 4 4

grupO c
  J p
1-Benfica 4 9
2-atlético madrid 4 7
3-galatasaray 4 4
4-astana 4 2
grupO D
  J p
1-manchester City 4 9
2-Juventus 4 8
3-sevilla 4 3
4-b. m’gladbach 4 2

grupO E
  J p
1-barcelona 5 13
2-roma 5 5
3-bayer Leverkusen 5 5
4-batE borisov 5 4

grupO f
  J p
1-bayern münchen 5 12
2-Olympiacos 5 9
3-arsenal 5 6
4-dinamo Zagreb 5 3
grupO g
  J p
1-FC porto 5 10
2-Chelsea 5 10
3-dynamo Kyiv 5 8
4-maccabi tel aviv 5 0
grupO h
  J p
1-Zenit 5 15
2-gent 5 7
3-valencia 5 6
4-Lyon 5 1

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 

grupO A
  J p
1-molde 4 10
2-Fenerbahçe 4 5
3-ajax 4 3
4-Celtic 4 2
grupO b
  J p
1-FC sion 4 8
2-Liverpool 4 6
3-bordeaux 4 3
4-rubin Kazan 4 2

grupO c
  J p
1-b. dortmund 4 10
2-FK Krasnodar 4 7
3-paOK 4 3
4-FK Qäbälä 4 1
grupO D
  J p
1-napoli 4 12
2-midtjylland 4 6
3-Club brugge 4 4
4-Legia Warszawa 4 1

grupO E
  J p
1-rapid Wien 4 12
2-villarreal 4 9
3-plzen 4 3
4-dinamo minsk 4 0

grupO f
  J p
1-braga 4 9
2-slovan Liberec 4 7
3-marseille 4 6
4-FC groningen 4 1
grupO g
  J p
1-Lazio 4 10
2-saint-étienne 4 7
3-dnipro 4 4
4-rosenborg 4 1
grupO h
  J p
1-Lokomotiv 4 8
2-besiktas 4 6
3-sporting 4 4
4-skenderbeu 4 3

grupO I
  J p
1-FC basel 4 9
2-Fiorentina 4 6
3-Lech poznan 4 4
4-belenenses 4 4

grupO j
  J p
1-tottenham 4 7
2-monaco 4 6
3-Karabakh 4 4
4-anderlecht 4 4
gruPo K
  J p
1-schalke 04 4 8
2-sparta praha 4 6
3-asteras tripolis 4 4
4-apOEL 4 3
grupO l
  J p
1-athletic 4 9
2-partizan 4 6
3-FC augsburg 4 6
4-aZ alkmaar 4 3

europA leAgueligA doS cAmpeõeS

manuel JosÉ defende
rui Vitória: “saiu-lhe a faVa”
treinador acredita que a estrutura ‘encarnada’ 

tem culpas na forma como preparou a época. 
Manuel José saiu em defesa de Rui Vitória, de-
pois da derrota do Benfica frente ao Sporting, a 
terceira consecutiva, esta época. “Ao Rui Vitória 
saiu-lhe a fava. Apesar dos jogadores não serem 

assim tão ruins como as pessoas dizem. Foi com 
a maior parte deles que o Jorge Jesus foi bicam-

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”, refe-
riu Manuel José. 
O antigo treinador do Al-Ahly lançou ainda du-

ras críticas às escolhas da estrutura ‘encarnada’, 
dando o exemplo da contratação de Adel Taara-
bt. “Não está na linha do que o Benfica tem fei-
to nos últimos anos contratar um jogador com 
oito quilos a mais. Isso não faz sentido. Quando 
o contrataram, ele já estava gordo e chegou gor-
do”, concluiu.

casillas destacado pela uefa na
lista dos melhores de sempre

4ª eliminatória
Portimonense 3-2 belenenses

trofense 0-0 (1-4)g.p. académica
at. malveira 0-1 feirense

Benfica C.Branco 1-3 gil vicente
arouca 0-0 (6-5)g.p. Chaves

angrense 0-2 fc porto
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

a dias de divulgar a equipa 
do ano de 2015, a ueFa 

fez uma compilação dos mais 
votados de sempre. todos os 
anos a ueFa escolhe o seu 
onze do ano. 
2015 não será diferente e da-

qui a dois dias conheceremos os 
nomeados para este ano. Porém, 
este domingo o organismo que 
tutela o futebol europeu compi-
lou uma lista onde revela os mais 
nomeados de sempre e entre eles 
estão Iker Casillas, agora no FC Porto, mas ex-
-Real Madrid, e o recordista de presenças: Cris-
tiano Ronaldo. 

O guardião portista contabiliza 
seis participações, enquanto Ro-
naldo soma nove, mais três do 
que o seu ‘rival’ Lionel Messi.
Fique com a lista completa de 

jogadores com mais presenças:
guarda-redes: Iker Casillas (6)
defesas: Puyol (6), Lahm (5), 
       Sergio Ramos (4) e Nesta (4)
Médios: Xavi (5), 
              Iniesta (4) e Gerrard (3) 
avançados: C. Ronaldo (9), 
                     Messi (6) e Henry (5)

Suplentes: Buffon (5), John Terry (4), 
          Kaká (3), Zidane (3), Nedved (3), 
          Ronaldinho (3), Ibrahimovic (4)

dJokoVic ganha em
londres e faz história
novak djokovic precisou de apenas uma 

hora e 20 minutos para bater Federer, 
terceiro da hierarquia, tendo festejado o quin-
to 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 his-
tória a vencer o torneio de final de temporada 
quatro vezes consecutivas.

O sérvio levantou o troféu pela primeira vez em 
2008. O tenista, de 28 anos, despede-se deste ano 
de 2015 com 11 títulos no bolso, incluindo três 
Grand Slams, tendo apenas falhado em Roland 
Garros, França, em que perdeu na final frente ao 
suíço StanislasWawrinka.
“Obviamente, estou muito orgulhoso do que 

consegui. Foi uma época longa, mas a melhor da 
minha vida. Sem o apoio da minha equipa e da 
minha família não estaria onde estou. Só estou a 
tentar desfrutar o momento”, afirmou Djokovic 
na cerimónia da entrega do troféu.

futsal: sporting aplica mão cheia ao Belenenses

o Sporting goleou ontem, fora, o Belenenses, 
por 5-0, e cimentou a liderança no campeo-

nato, até porque o Benfica empatou no sábado 
com o terceiro classificado, Sp. Braga (2-2). 
Marcaram os golos da partida Diogo, Miguel 

Ângelo e Cavinato. Decorridas que estão 12 jor-
nadas no campeonato, os leões somam 31 pontos 
na tabela classificativa, mais três que o Benfica, 
que, no entanto, tem menos dois jogos realiza-
dos.
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1-FC Porto B 33 15 10 3 2 34 19
2-Sporting B 28 15 8 4 3 23 15
3-Portimonense 25 16 6 7 3 24 22
4-Desp. Aves 25 16 7 4 5 17 13
5-Chaves 24 15 6 6 3 18 13
6-Feirense 24 15 5 9 1 19 16
7-Freamunde 23 16 6 5 5 16 12
8-Atlético CP 22 15 6 4 5 15 13
9-Varzim 22 16 6 4 6 18 20
10-Farense 21 15 6 3 6 18 16
11-V. Guimarães B 20 15 5 5 5 16 18
12-Benfica B 20 15 6 2 7 19 19
13-Famalicão 20 15 4 8 3 19 18
14-Ac. Viseu 20 15 5 5 5 14 17
15-SC Braga B 20 15 5 5 5 16 16
16-Gil Vicente 19 15 5 4 6 19 17
17-Olhanense 19 15 5 4 6 14 17
18-Penafiel 19 15 5 4 6 16 20
19-Sp. Covilhã 18 15 4 6 5 13 19
20-Mafra 17 15 4 5 6 12 13
21-Santa Clara 17 15 5 2 8 15 17
22-Oriental 12 15 3 3 9 17 24
23-Leixões 12 15 2 6 7 13 20
24-UD Oliveirense 9 15 1 6 8 11 22

  P J V E D GM GS

1-Sporting 26 10 8 2 0 19 5
2-FC Porto 21 9 6 3 0 18 4
3-Braga 20 10 6 2 2 17 4
4-Benfica 18 9 6 0 3 22 7
5-Rio Ave 18 10 5 3 2 17 12
6-Paços Ferreira 14 10 4 2 4 9 12
7-Marítimo 14 10 4 2 4 14 16
8-V. Setúbal 14 10 3 5 2 16 14
9-Estoril Praia 14 10 4 2 4 9 12
10-Belenenses 13 10 3 4 3 12 22
11-Arouca 12 10 2 6 2 8 8
12-Nacional 11 10 3 2 5 7 9
13-V. Guimarães 10 10 2 4 4 7 14
14-Boavista 9 10 2 3 5 5 11
15-Moreirense 7 10 1 4 5 8 15
16-U. Madeira 6 8 1 3 4 3 6
17-Académica 6 10 1 3 6 5 16
18-Tondela 5 10 1 2 7 5 14

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
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

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

oS melhoreS mArcAdoreS dA ligA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [Benfica]  9  8
2-islam slimani [sporting]  10  7
3-dyego sousa [Marítimo]  9  6

 p j v E D
1-Manchester city 26 12 8 2 2
2-arsenal 26 12 8 2 2
3-Leicester City 25 12 7 4 1
4-man. united 24 12 7 3 2
5-tottenham 21 12 5 6 1
6-West Ham 21 12 6 3 3
7-southampton 20 12 5 5 2
8-Crystal palace 19 12 6 1 5
9-Everton 17 12 4 5 3
10-Liverpool 17 12 4 5 3
11-Watford 16 12 4 4 4
12-stoke City 16 12 4 4 4
13-West bromwich 14 12 4 2 6
14-swansea City 13 12 3 4 5
15-norwich City 12 12 3 3 6
16-Chelsea 11 12 3 2 7
17-newcastle 10 12 2 4 6
18-aFC bournemouth 8 12 2 2
19-sunderland 6 12 1 3 8
20-aston villa 5 12 1 2 9

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSiFicAÇão

 p j v E D
1-fiorentina 27 12 9 0 3
2-internazionale 27 12 8 3 1
3-roma 26 12 8 2 2
4-napoli 25 12 7 4 1
5-sassuolo 22 12 6 4 2
6-milan 20 12 6 2 4
7-Juventus 18 12 5 3 4
8-atalanta 18 12 5 3 4
9-Lazio 18 12 6 0 6
10-sampdoria 16 12 4 4 4
11-torino 15 12 4 3 5
12-Empoli 14 12 4 2 6
13-palermo 14 12 4 2 6
14-genoa 13 12 3 4 5
15-Chievo 13 12 3 4 5
16-udinese 12 12 3 3 6
17-bologna 12 12 4 0 8
18-Frosinone 11 12 3 2 7
19-Hellas verona 6 12 0 6 6
20-Carpi 6 12 1 3 8

 p j v E D
1-Paris sg 35 13 11 2 0
2-lyon 25 13 7 4 2
3-Caen 24 13 8 0 5
4-angers 22 13 6 4 3
5-saint-étienne 22 13 7 1 5
6-nice 21 13 6 3 4
7-Lorient 20 13 5 5 3
8-rennes 20 13 5 5 3
9-monaco 20 13 5 5 3
10-nantes 19 13 6 1 6
11-bordeaux 17 13 4 5 4
12-guingamp 16 13 4 4 5
13-marseille 15 13 4 3 6
14-stade de reims 15 13 4 3 6
15-bastia 14 13 4 2 7
16-Lille 13 13 2 7 4
17-montpellier 12 13 3 3 7
18-gFC ajaccio 12 13 3 3 7
19-toulouse 9 13 1 6 6
20-troyes 4 13 0 4 9

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 34 12 11 1 0
2-b. Dortmund 29 12 9 2 1
3-Wolfsburg 21 12 6 3 3
4-Hertha bsC 20 12 6 2 4
5-schalke 04 20 12 6 2 4
6-b. m’gladbach 19 12 6 1 5
7-FC Köln 18 12 5 3 4
8-b. Leverkusen 17 12 5 2 5
9-Fsv mainz 05 16 12 5 1 6
10-FC ingolstadt  16 12 4 4 4
11-Hamburger sv 15 12 4 3 5
12-E. Frankfurt 14 12 3 5 4
13-darmstadt 98 14 12 3 5 4
14-W. bremen 13 12 4 1 7
15-Hannover 96 11 12 3 2 7
16-stuttgart 10 12 3 1 8
17-tsg Hoffenheim 8 12 1 5 6
18-FC augsburg 6 12 1 3 8

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Barcelona 27 11 9 0 2
2-real Madrid 24 11 7 3 1
3-atlético madrid 23 11 7 2 2
4-Celta de vigo 21 11 6 3 2
5-villarreal 20 11 6 2 3
6-Eibar 19 11 5 4 2
7-valencia 18 11 5 3 3
8-athletic 17 11 5 2 4
9-deportivo 15 11 3 6 2
10-sevilla 15 11 4 3 4
11-real betis 15 11 4 3 4
12-rayo vallecano 13 11 4 1 6
13-Espanyol 13 11 4 1 6
14-sporting gijón 12 11 3 3 5
15-getafe 10 11 3 1 7
16-málaga 9 11 2 3 6
17-Las palmas 9 11 2 3 6
18-real sociedad 9 11 2 3 6
19-granada 7 11 1 4 6
20-Levante 7 11 1 4 6

eSPanha
lIga BBVa

“nunca pensei Jogar contra
um Bicampeão e Vencer
as três Vezes”
no rescaldo do encontro, Jorge Jesus 

fez a sua análise ao jogo afirman-
do 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 equi-
pa. 
O treinador do Sporting, na análise a este 

encontro, fez questão de referir sempre 
que o seu conjunto foi o melhor em cam-
po, falando depois numa vitória frente ao 
bicampeão em título. Sobre a alteração de 

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 úni-
ca oportunidade que teve. Fomos para o 
intervalo com um resultado justo. Na se-
gunda parte e no prolongamento tivemos 
mais oportunidades de golo. O Benfica 

não teve uma oportunidade. Fomos sem-
pre mais equipa, mais conscientes e equi-
librados”, afirmou, deixando elogios ao 
rival. “O Benfica é uma equipa forte, tem 
grandes jogadores”. “João Mário no cen-
tro 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 quei-
xas 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 

como conjunto. É isso que tem aconteci-
do”, atirou, deixando depois uma farpa ao 
adversário. “Nunca me passou pela cabe-
ça jogar três vezes contra um bicampeão e 
vencer as três vezes”, completou. “Ganhá-
mos, 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! Lim-
pinho!”, concluiu.
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