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Jubileu sacerdotal
do P. antónio araúJo
Nascido a 26 de setembro de 1940, na freguesia de Macieira, concelho de 

Barcelos, ingressou no seminário de Braga em 1952. Terminou o curso 
em 1964, tendo recebido a ordenação sacerdotal, em 12 de julho, do mesmo 
ano, pelas mãos do Senhor D. Francisco Maria da Silva, Arcebispo de Braga, 
nesse tempo.

                                                                               VER PÁGINA 6

Governo Pede “Grande consenso” 
sobre alterações ao conselho 
das comunidades

O Governo pediu “um grande consenso” entre os partidos sobre as alte-
rações ao funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas 

(CCP), enquanto a oposição acusou o executivo de enfraquecer este órgão 
consultivo que representa os emigrantes.                              VER PÁGINA 12
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cArNEIrO: Carta da Semana: 
9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: O seu 
erotismo e criatividade vão fazer 

milagres na sua relação, o seu par gos-
tará da surpresa. Saúde: Período sem 
problemas. Dinheiro: Nada o preocupará 
a este nível.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta da Semana: A 
Imperatriz, que significa Reali-
zação. Amor: O ciúme não é um 
bom conselheiro, aprenda a sa-

ber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer 
de algumas dores de cabeça fortes, que 
indicam que precisam de repousar mais. 
Dinheiro: Graças ao seu bom desempe-
nho poderá ganhar algum dinheiro extra. 
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta da Semana: 
Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
Converse com o seu par, só ga-

nhará com isso. Aprenda a aceitar-se na 
sua globalidade, afinal você não tem que 
ser um Super-Homem! Saúde: Descanse 
quando o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuida-
do, seja mais amável no local de trabalho.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta da Se-
mana: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Pense 
mais com o coração do que com 

a razão. Que a luz da sua alma ilumine 
todos os que você ama! Saúde: Cuide 
melhor da sua saúde espiritual procu-
rando ter pensamentos mais positivos. 
Dinheiro: As suas economias poderão 
sofrer uma quebra inesperada.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEÃO: Carta da Semana: 6 de 
Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Procure en-
contrar mais tempo na sua vida 

para estar com as pessoas que realmen-
te ama. Saúde: Não cometa excessos 
alimentares. Dinheiro: As suas finanças 
poderão sofrer uma quebra substancial. 
Não se deixe manipular pelos seus pró-
prios pensamentos!
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta da Semana: Ca-
valeiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Os 
momentos de confraternização 

familiar estão favorecidos. Não perca o 
contacto com as coisas mais simples da 
vida. Saúde: Procure fazer uma alimen-
tação mais equilibrada. Dinheiro: Nada 
de marcante acontecerá, o que não sig-
nifica que se pode deixar levar pelos im-
pulsos consumistas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta da Semana: A 
Rainha de Copas, que significa Ami-
ga Sincera. Amor: Os seus familiares 
precisam de maior atenção da sua 

parte. Seja carinhoso. Que o amor esteja 
sempre no seu coração! Saúde: Cuidado 
com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: 
Pode fazer aquele negócio que tanto deseja. 
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 
4 de Espadas, que significa In-
quietação, Agitação. Amor: Não 
descarregue nas pessoas de 

quem mais gosta a má disposição. A feli-
cidade é de tal forma importante que deve 
esforçar-se para a alcançar. Saúde: Pro-
cure fazer um regime alimentar, só terá a 
ganhar com isso. Dinheiro: Período pouco 
favorável para contrair empréstimos.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sAgItárIO: Carta da Semana: 
O Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Os seus amigos poderão vir 
a estranhar a sua ausência, não 

se afaste deles. Que o Amor e a Amizade 
sejam uma constante na sua vida! Saúde: 
Procure não fazer muitos esforços físicos, 
respeite o seu corpo. Dinheiro: O seu po-
der económico terá um aumento significati-
vo.Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta da Semana: 
Valete de Ouros, que significa Re-
flexão, Novidades. Amor: Poderá 
ter de enfrentar uma forte discussão 

com um dos elementos da sua família. Seja 
verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira 
dura apenas algum tempo. Saúde: O can-
saço irá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A 
sua conta bancária anda um pouco em bai-
xo, seja prudente nos gastos. Números da 
Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AquárIO: Carta da Semana: Va-
lete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. Amor: Não pense 
que as pessoas são todas iguais, 

não descarregue na pessoa que tem a seu 
lado o que outras lhe fizeram que o deixou 
magoado. Saúde: Procure com maior fre-
quência o seu médico de família. Dinheiro: 
Tudo correrá dentro da normalidade.Nú-
meros da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEIxEs: Carta da Semana: 5 de 
Espadas, que significa Avareza.
Amor: A harmonia está neste mo-
mento presente no seu ambiente 

familiar. Tanto a tristeza como a alegria são 
hábitos que pode educar, cabe-lhe a si es-
colher qual deles prefere! Saúde: Cuidado 
com o sistema nervoso, pois está neste 
momento com tendência para as depres-
sões. Dinheiro: Não terá problemas de 
maior nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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excursão a toronto
Os amigos de Rabo de Peixe do Quebeque organiza uma excursão a Toronto, Ontário 
no dia 18 de outubro de 2014 para confraternizar em conjunto o 16º aniversário dos 
Amigos de Rabo de Peixe de Ontário. para informações ou reservas: Eduardo leite 
514-583-8891; Olivia paiva 514-707-8877; António calisto 514-777-1551.

Jantar de Gala homenaGem a carlos leitão
Para sublinhar o acontecimento decidiu-se de organizar um Jantar de Gala ao novo 
Ministro das Finanças do Quebeque. O evento terá lugar no dia 31 de outubro pelas 
19h00 no Centre des Congrès et Banquets Renaissance. Para mais informações Tel.: 
(514) 233-3762 ou (514) 577-5536.

escola de música da FPm
A escola de música da FPM vai começar no dia 2 de outubro. Quem estiver interessa-
do a aprender música e fazer parte da grande família da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal por favor ligar para o 514 982-0688.

teresina Quartet - brasilian vocal-Jazz
Quartas-feiras, 1 e 8 de outubro, meu Brasilian grupo vocal-jazz “Teresina Quartet ” 
estará realizando no novíssimo “House Of Jazz” em Laval (1639 Boul. De l’Avenir, 
450-669-3000), às 19h30. Nós estamos esperando para atrair tantos fãs de música 
brasileira quanto possível, eu espero que você possa se   juntar a nós

Jantar de ação de Graças
O Clube Portugal de Montreal organiza no sábado, 11 de outubro de 2014 o seu tra-
dional jantar de ação de Graças às 19h. Haverá música para todos os gostos. 
para mais informações 514-844-1406

29º aniversário do sPort montreal e benFica
O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 11 de outubro pelas 19h o seu jantar do 
29º aniversário da fundação. A ementa será: sopa, bacalhau à bras, lombo de porco 
c/chouriço, bolo de aniversário. A Festa será animada pelo conjunto Contacto. Para 
reservas 514-273-4389. O Sport Montreal e benfica anuncia que todos os sábados, 
temos aulas de Zumba pelas 10h, para informações contatar Karina: 514-947-1479. 
Informamos a comunidade que haverá almoços todos os sábados na nossa sede. 
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30

MANUEL DE SEqUEIRA RODRIGUES

EDITORIAL

o Plateau PassaPorte

A importância das tradições tem uma forte liga-
ção com o público, que habita ou visita o Pla-

teau  e embora as diferenças sejam menos notadas 
por quem passa apressadamente neste labirinto, 
um olhar mais atento permite perceber os diver-
sos passaportes que integram este espaço históri-
co!... É o bairro mais poético de Montréal, com 
uma grande diversidade cultural.

Convivem aqui espaços de cultura, profissionais das 
indústrias, grandes restaurantes que já deram fama 
ao plateau do que à gastronomia da boa diz respeito, 
agências de comunicação, bancos, atores, teatro, con-
certos, e sobretudo os eventos de entrada livre, que 
priviligia relações vivas e diretas em dias de festa e 
quando se disputam jogos de futebol, tudo fascina os 
residentes e visitantes, porque tudo vai ao encontro 
das pessoas, seja em dias solarengos ou com neve. 

o plateau é um palco por excelência, onde a música 
vive aliada ao património dos portugueses e também 
bafejado pelos portugueses e nomes de artistas por-
tugueses e internacionais. este êxito deve ser reco-
nhecido com a distinção de «plateau empreendedor» 
para bem dos pequenos e médios comerciantes e pro-
prietários.

um espaço público renovado é condição necessária 
para atrair investimento na reabilitação, mas não su-
ficiente. A requalificação deve incluir as associações 
culturais e desportivas, o aproveitamento de antigos 
edifícios para dar lugar a equipamentos sociais e ha-
bitação para jovens, fatores importantes para a rege-
neração social e económica do bairro, constituindo 
um sinal claro aos investidores privados a aos agen-
tes da mudança de que vale a pena apostar no futuro 
desta zona da cidade de Montréal.

Mas o exemplo camarário com a revitalização de al-
gumas ruas, jardins e pavimentos reconstruídos, está 
longe de ter uma visão global do bairro. É urgente 
os proprietários terem acesso a um leque de benefí-
cios fiscais em obras de reabilitação, que visa devol-
ver habitantes ao bairro. também o crescimento do 
turismo pode motivar o investimento em pequenas 

unidades hoteleiras, contribuindo para a requalifica-
ção desta zona histórica e central da cidade, criando 
emprego, dinamizando o comércio local e trazendo 
uma nova vida ao plateau. 

esta dinâmica municipal deve ser acompanhada 
pela iniciativa de não cobrar o preço do parque de 
estacionamemto aos domingos durante todo o dia e 
assim as familías em particular com crianças desfru-
tarem de um dia totalmente livre.
reabilitar não é apenas recuperar os edifícios para 

dar melhores condições de habitabilidade aos mora-
dores e tornar o bairro mais bonito e aprazível para 
todos. 

reabilitar é também criar dinâmicas económicas, é 

também gerar emprego e interromper o ciclo da de-
sertificação comercial, é regenerar o tecido social e 
rejuvenecer a demografia. Reabilitar é o futuro.

o futuro não depende apenas da iniciativa públi-
ca. É uma empreitada de todos nós. para o sucesso 
deste grande desígnio, a iniciativa pública tem que 
ser complementada com a iniciativa das entidades 
privadas e dos particulares. para o efeito, os muitos 
incentivos municipais podem fazer toda a diferença. 

É num Plateau em renovação, que sabe inovar-se 
preservando a sua identidade própria,  capaz de 
valorizar o desenvolvimento e respeitar a qualida-
de de vida dos cidadãos.
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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
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra 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.

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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CASAL DA SEMANA encontro com a dePutada
dra. hélène laverdière

No ambiente pré-eleitoral e de decisões impor-
tantes sobre o futuro dos serviços públicos 

do Canada, fui ao encontro da atual deputada 
federal de Laurier-Ste-Marie, que engloba uma 
grande parte do bairro português, a Dra. Hélène 
Laverdière, do Novo Partido Democrático. Mui-
tos de nós, descobrimos esse partido nas últimas 
eleições com a vitória de Jack Layton, que era o 

chefe desse partido. Esse encontro tinha o objetivo 
de conhecer melhor a pessoa e o partido político, 
que luta para ganhar o poder, com o seu novo che-
fe, o Dr. Thomas Mulcair.
o novo partido democrático e o atual partido 

que forma a oposição oficial. O NPD foi criado em 
1961, e teve como primeiro chefe, o já faleci-
do primeiro-ministro de saskatchewan, o sr. 
tommy douglas até 1971. o npd é um par-
tido, de esquerda em termo de ideologia, e faz 
parte da internacional socialista. É uma orga-
nização internacional que procura a divulga-
ção e implantação do socialismo democrático 
através da união de partidos políticos. 
Voltando sobre a deputada federal de Laurier-

-ste-Marie, a dra. Hélène Laverdière foi eleita 
em maio de 2011, com a grande surpresa, con-
tra o antigo chefe do Bloco quebequense, gi-
lles duceppe. ela nasceu em sainte-thérèse, 
em 1955, e estudou sociologia, especialidade 
sobre o funcionamento da comunidade cien-
tífica. E no quadro dos seus estudos universi-
tários, na inglaterra, onde ela viajou, para dar 
conferência sobre as suas reflexões. Quando 
começou a carreira de professora universitá-
ria, participou a um concurso para um emprego do 
ministério dos negócios estrangeiros, e foi nomeada, 
em 1992, agente do serviço exterior. na entrevista, 
indicou-nos que a sua decisão (a mais importante 
da sua vida) foi deixar a sua carreira de socióloga e 
professora. ela tinha recusado depois duma semana, 
para voltar sobre essa decisão 24 horas mais tarde. 

Quando ela decidiu deixar a sua carreira diplomática, 
em 2007, estabeleceu-se, no plateau com o seu mari-
do, onde já a sua família está estabelecida aos anos.
Sobre o NPD, ela afirma com prazer de ser desde a 

sua juventude uma simpatizante da família do npd. 
e na pergunta sobre a evolução do partido da sua ju-
ventude até hoje, ela explica que os valores da funda-
ção do partido estão presentes, mas, com as preocu-
pações da nossa época. o npd está, na sua opinião, 
fundado sobre os valores e os princípios de igualdade 
e de justiça social. por ela, é essencial de pôr o in-
teresse da pessoa ao centro da política. É provado, 
com estudos sociais, que uma sociedade mais justa, 
terá cidadãos ricos e pobres. o npd guarda então os 
seus valores essenciais, mas evoluindo com a socie-
dade, que também conhece uma mudança. ela deu o 
exemplo da questão ambiental, que é hoje uma preo-
cupação dos cidadãos, mas que em 1961, não tinha a 
força de hoje.
no início na entrevista a dra. Laverdière informou-

-nos que as fronteiras da sua circunscrição eleitoral 
federal de Laurier-ste-Marie vão mudar nas próxi-
mas eleições federais. Muitos portugueses passa-
ram assim para o lado de outremont. Vivendo na 
sua circunscrição, ela conhece as preocupações dos 
cidadãos, mas também são de todos os canadianos. 
exemplo o serviço de correio, que quer acabar com a 
distribuição residencial. ela pergunta-se onde vão ser 
instaladas as famosas caixas postais, mas também, 
qual será a consequência nos alugueres comercias no 
plateau, 0s quais já há muitos elevados. outro assun-
to que a toca, como o npd, é o futuro das pessoas da 
terceira idade. ela está a favor do aumento da pensão 
canadiana ou no suplemento para os reformados. in-
diretamente, esse investimento é um apoio à econo-
mia, porque os reformados utilizam o seu dinheiro 
aqui na economia nacional. 

se você a encontra na rua, não tenha vergonha, ela 
está sempre contente de falar com os seus eleitores e 
conhecer as suas preocupações. não se preocupe, ela 
conhece a comunidade portuguesa, os seus comér-
cios, e sabe bem compreender o português, mesmo 
se ela tem umas dificuldades por responder na língua 
de camões. 

MIGUEL FÉLIx

PARABÉNS

qUEM É ELE?

parabéns senhora Evangelina pelo seu aniversário.
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candida martins, estado de alma

“A pintura é uma poesia que vemos 
em vez de sentir; e a poesia é uma 
pintura que sentimos em vez de ver.” 
- Leonardo da Vinci
a casa dos açores é um dos lugares 

onde prima a cultura, desde a fun-
dação deste organismo comunitário. 
com mais de 35 anos a servir a nossa 
comunidade ela fez muito para os seus 
membros, tal como festas, encontros, 
bailezinhos, provas de comida açoria-
na, noites de fado, cursos de pintura, 
folclore e muito mais.
É frequente a tentativa de compreen-

der ou apreciar obras, recorrendo a aná-
lises conceituais, isto é, apreciando-as 
em termos de representação de ideias.
no entanto, uma pintura pode encon-

trar significado maior na própria for-
ma. pintar é também um processo de 
descobertas e, nessas condições, o qua-

SyLVIO MARTINS

dro não obedeceria a uma estruturação 
prévia, vindo a constituir o registro de 
sua procura, ao longo da execução.
Até mesmo o assunto de definiria no 

ato de pintar, como se fosse uma soma 
de hesitações e certezas, remetendo a 
um clima de sonho - que dispensa refe-
rências ao mundo real.
a sra. cândida Martins foi uma das 

pessoas, em que a casa dos açores 
cooperou na mudança da sua vida. 
iniciando um curso de pintura com a 
grande artista Mercês dos reis, a qual 
lhe deu uma grande base, inicia assim 
a sua carreira artística. depois deste 
curso, começa uma aventura a des-
coberta da sua capacidade e de tudo 
o que uma artista pode fazer. através 
dos anos, ela aprendeu muito sobre as 

técnicas de pintar nas telas. Mas, todos 
sabem que isto é o início de um gran-
de amor. sexta-feira e sábado passado, 
dia 26 e 27 de setembro na casa dos 
Açores do Quebeque todos puderam 
ver e apreciar uma exposição, onde eu 
fiquei encantado. Há muito tempo não 

ia à casa dos açores, mas, este even-
to foi realmente espetacular. sou um 
grande admirador de pinturas. posso 
dizer que a sra. cândida Martins tem 

grande talento.com as suas mãos faz 
poesia nas suas pinturas, mesmo com a 
sua entrada na arte abstrata, todas elas 
obras-primas.
a sra. cândida Martins quer agrade-

cer especialmente a dona Mercês reis. 
annabella couto, cipriano tavares por 
criarem esta exposição. a sua Mãe pela 

força que ela lhe dá e à casa dos aço-
res pelo espaço concedido.
Parabéns Candie.

nunca nos devemos
diPlomar na escola da vida

E convencermo-nos de que sabe-
mos, e, que conhecemos tudo. 

Porque na vida somos todos uns 
eternos aprendizes! 
temos que criticar os nossos paradig-

mas existenciais, os nossos conceitos 
sobre a vida, repensar as nossas ver-
dades, e os nossos comportamentos 
rígidos. temos que fazer uma intros-
pecção, reflectir sobre a nossa intole-
rância, a nossa impulsividade, e com 
todas as características que nos atrapa-
lham a navegar nas águas da liberdade. 
nunca nos devemos fechar no nosso 
pequeno mundo, nunca nos devemos 
deixar subjugar pela solidão. não há 
crise que não passe, nem há tormenta 
que não se dissipe, não há dificuldades 
que não possam ser transpostas. te-
mos que parar e pensar, antes de tomar 
qualquer atitude. não podemos viver 
gratuitamente com toda a carga de ten-
são das situações estressantes. temos 
que fazer uma pausa na vida, erguer os 
olhos e olhar para além dos horizontes 
dos nossos problemas. Ver o que nin-

guém consegue ver. se a nossa visão 
for curta, o nosso problema é enorme, 
se ela for longa, ele será pequeno. o 
medo, distorce a realidade do Mundo, 
e transforma tudo o que é pequeno em 
algo de monstruoso. nunca devemos 
deixar o medo e a insegurança, medir o 
tamanho dos nossos problemas, e nem 
as distâncias que temos a percorrer 
para superar os obstáculos. não pode-
mos esperar por dias melhores, temos 
que transformar os dias ruins, e reflec-
tir frequentemente sobre a grandeza da 
vida. Porque a vida é indefinível e in-
vendável, temos que exercer o direito 
de a viver. devemos sempre conservar 
a nossa simplicidade, e a capacidade 
de sonhar, porque o sonho é uma cons-
tante da vida, o sonho é tela é cor e é 
pincel. temos que saber reter a beleza 
que a idade inexoravelmente nos rou-
ba, temos que saber contemplar o belo, 
e libertar a nossa criatividade. nunca 
nos devemos sentir incapazes, porque 
existe uma força interior dentro de nós 
maior do que nós imaginamos. a vida 
é um milagre natural tão grande, que 
ultrapassa qualquer acto sobrenatural. 
estamos programados apenas para vi-
ver, o maior problema, é não termos 
problema.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO
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50Anos

JUBILEU Jubileu
sacerdotal do

P. António Araújo

Nascido a 26 de setembro de 1940, na freguesia 
de Macieira, concelho de Barcelos, ingressou 

no seminário de Braga em 1952. Terminou o curso 
em 1964, tendo recebido a ordenação sacerdotal, 
em 12 de julho, do mesmo ano, pelas mãos do Se-
nhor D. Francisco Maria da Silva, Arcebispo de 
Braga, nesse tempo. 
Foi coadjutor, durante dois anos, na paróquia de 

Maximinos, na cidade de Braga. em seguida, foi pá-
roco de Sanfins do Tamel e Couto Santiago no arci-
prestado de Barcelos, durante quatro anos. 
chegou ao canada em dezembro de 1970. desde 

então, trabalhou em Kingston, ottawa, gatineau, La-
val e santa teresa. em gatineau, no ano 1974 dirigiu 
a construção do centro comunitário e igreja de nos-
sa senhora de Fátima. 
em Laval em 1988, o mesmo viria a acontecer, 

com a construção da igreja nossa senhora de Fáti-
ma e salão comunitário. Foi condecorado com o grau 
de comendador da ordem de Mérito do infante d. 
Henrique, em abril de 2002, por determinação do se-
nhor doutor jorge sampaio, presidente da república 
de então. em 2005, por razões de saúde e por amá-
vel anuência do senhor padre josé Maria cardoso, 
tornou-se residente no presbitério de santa cruz, em 

Montreal, ajudando na pastoral desta comunidade, 
sempre que solicitado. 
a comunidade de santa cruz, na passada sexta-fei-

ra, 26 de setembro, decidiu prestar-lhe singela home-
nagem, celebrando o seu 50º aniversário de ordena-
ção sacerdotal e o seu aniversário natalício. 

este jubileu sacerdotal teve o início com a celebra-
ção de eucaristia tendo o sr. padre josé Maria dando 
as boas vindas a todos.
de um modo particular foi dito ao senhor padre an-

tónio o quanto é apreciado e felicitado por fazer os 
seus 50 anos de vida sacerdotal assim como os 74 de 
vida. Foram dadas também as boas vindas, a todos os 

MANUEL NEVES
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grupos e a várias delegações por onde o sr. padre 
antónio passou, agradecendo a todos os sacerdotes 
presentes chamando a atenção para um dos seus con-
fere, o senhor padre Marcel Bacelou que este ano ce-
lebra igualmente os seus 50 anoas de vida sacerdotal.
seguidamente foi lida uma mensagem que tinha 

acabado de chegar de um grande amigo seu.

- “ de terras lusas, não podia deixar de te enviar, 
um cumprimento especial para um amigo e condiscí-
pulo especial. esta data comemorativa, não pode ser 
por mim esquecida, embora fosse meu desejo, deixar 
lisboa e viajar para Montreal para te abraçar. caro 
padre antónio, desde os nossos 11 – 12 anos de vida 
que percorremos juntos, o caminho dos estudos, nos 
seminários de Braga e que para alguns foi o caminho 
do sacerdócio. tu fostes, um dos vencedores porque 
fizeste por isso. Tendes sido sempre um aluno bri-
lhante, companheiro de jornada, colega e amigo mui-
to respeitado, elogiado por todos. o apostolado que 

tens exercido em vários cantos do mundo são a cabal 
prova da dedicação sem fim que tens colocado à igre-
ja. ao celebrar os 50 anos da total entrega, a igreja na 
celebração que teve lugar na tua terra natal, e, agora 
na paróquia portuguesa de santa cruz em Montreal. 
Quero-te dizer que estarei contigo como sempre es-
tive, pela grande amizade que nos une há mais de 60 
anos. pedindo ao senhor sumo e eterno sacerdote que 
te abençoe abundantemente, concedendo-te as forças 
necessárias, para poderes continuar a distribuíres as 
suas bênçãos por quantos se abeiram de ti, para que 
junto da tua pessoa todos se sintam bem porque a 
amizade e a boa disposição, são caraterísticas muito 
tuas. deixo as minhas respeitosas saudações muito 
sinceras, a todos os presentes, lembrando espacial-
mente ao caro e amigo padre josé Maria que é pas-

tor dessa comunidade, e, a outros sacerdotes que te 
acompanhem neste dia terminando com um abraço 
muito saudoso e amigo para ti caro padre antónio”. 
perguntando em seguida ao ser padre antónio quem 

era este seu amigo que lhe endereçou esta mensagem, 
respondeu prontamente: - sr doutor pires.
Depois de solene Eucaristia, em atitude de ação 

de graças, teve lugar um pequeno e simples ban-
quete partilhado no salão da igreja. Foi numerosa 
a participação de colegas, amigos, conhecidos, sa-
cerdotes, velhos amigos e alguns bons amigos de 
Kingston, um numeroso grupo de Gatineau, ca-
sais amigos de Laval que se juntaram com alma e 
coração aos membros desta comunidade de Santa 
Cruz. Reinou a alegria e a amizade entre todos. 
Como desejava o P. António, fez-se unidade na 
comunhão fraterna. Foi um acontecimento mar-
cante, na vida desta comunidade e, esperamos que 
tenha sido também, na vida do sr.padre António. 
Muito obrigado a todos e, duma forma especial, 

ao P. José Maria que, com muita amizade e de-
dicação, preparou e orientou este acontecimento 
com a colaboração da comissão desta Missão de 
Santa Cruz. Muitos parabéns e as maiores felici-
dades para o nosso padre António.
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a cultura PortuGuesa brilha em montreal

O mais antigo rancho folclórico 
do Canadá, o Grupo folclóri-

co português de Montreal de Santa 
Cruz brilhou dois fins de semanas 
seguidos  aqui em pleno Montreal. O 
grupo foi o único rancho português a 
representar a nossa cultura no desfile 
organizado pela vila de Hampstead. 
este bairro  que está situado nas re-

dondezas de Queen Mary festejou com 
um grande desfile o seu aniversário 
centenário no passado dia 21 de se-
tembro. Vários países estavam repre-
sentados incluindo portugal. o grupo 
português trouxe beleza ao desfile com 
os seus belíssimos trajes do Minho e 

da nazaré. cerca de trinta membros 
cantaram e viravam ao som de músicas  
das respetivas regiões apesar do tempo 
chuvoso. 
No fim da “parada” abriu a festa com 

o hino nacional canadiano a grande 
diva ginette reno que chegou ao par-
que de helicóptero.

o primeiro rancho português aqui em 
terra canadiana voltou  a homenagear 

portugal com sua presença no passado 
sábado dia 27 de setembro no igual-
mente rico bairro de Ville Mont royal. 
para quem não conhece a sua ubica-

ção, o tmr, como é conhecido em in-
glês está situado perto da rockland e 
graham. o rancho folclórico que tem 
sua sede no centro comunitário de san-
ta cruz teve uma grande prestação no 
Festival Multi Étnico da Vila de Mont 
royal. o espetáculo de duas horas  re-

presentou o melhor da etnografia Mi-
nhota e nazarena. o grupo que como 
todos já teve altos e baixos, tem vindo 
a melhorar muito e apresentou perante 
um público entusiasta e participativo 
um espetáculo de alta qualidade.
neste rancho que já existe há 48 anos, 

convivem três gerações de portugueses 
que com orgulho e dedicação represen-

ELIZABETH
CARREIRO

tam o melhor da cultura Lusitana.
o grupo tem vários projetos para 

2015 inclusive uma possível viajem a 
Portugal. Este rancho que é sem fins 
lucrativos  tem o espólio mais rico de 
todos os grupos portugueses em Mon-
treal. É óbvio que um grupo com quase 

cinquenta anos de existência, tem ne-
cessidade de restaurar toda esta riqueza 
que tem vindo a acumular para que fu-
turas gerações possam continuar a tra-
jar e desfrutar. o grupo organiza vários 
eventos para angariar fundos. o próxi-
mo é o já famoso jantar de Halloween 

que será celebrado no dia 1 de novem-
bro no salão da igreja de santa cruz 
em Montreal. a lotação está pratica-
mente esgotada mas ainda tem alguns 
lugares disponíveis para quem quiser 
vir divertir-se e apoiar o grupo. 
Parabéns ao grupo todo e viva Por-

tugal.
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anGariação de Fundos Para 
a Fundação matthew salsa
Segunda-feira, dia 29 de setembro 

no golfe de Rosemère teve um 
evento muito especial. 
um torneio em memória do Matthew 

salsa. podemos vos informar que o 
torneio de golf foi um grande sucesso 
e que após deste evento um saboroso 
jantar foi servido. 
e, também houve um leilão para an-

gariar fundos, e, a camisola do cris-
tiano ronaldo do real Madrid com a 
assinatura de todos os jogadores desta 
equipa foi vendida por 3200$, uma rica 
prenda para o joão.
na próxima edição do jornal a Voz de 

portugal haverá um artigo com fotos 
em destaque para os nossos leitores.

A equipa do Alfred Dallaire | Memoria teve presente neste torneio.



A Voz de PortugAl  |  1 de outubro de 2014  |  P. 10

Angolanos residentes na cidade canadiana de 
Montreal, província de quebeque, agradece-

ram, este final de semana, o embaixador Agosti-
nho Tavares pela atenção especial que dedicou às 
comunidades angolanas no Canadá.
em reconhecimento, os angolanos em Montreal 

atribuíram uma placa distintiva onde gravou-se, com 
letras doiradas, “um obrigado especial à sua exce-
lência embaixador de angola no canadá, agostinho 
tavares, pela sua dedicação, esforço e empenho na 
consolidação da nossa comunidade”. o agradeci-
mento foi manifestado durante a comemoração do 

dia do Herói nacional na cidade de Montreal, acto 
que serviu igualmente para se despedirem do embai-
xador agostinho tavares que deixará o canadá para 
ir chefiar a missão diplomática de Angola nos Esta-
dos unidos. distinções semelhantes foram atribuídas 
ao diplomata pelas comunidades angolanas em otta-
wa e toronto. no dia 2 de outubro, o Ministério ca-
nadiano dos negócios estrangeiros, comércio e de-
senvolvimento irá oferecer um almoço de despedida 
ao embaixador no término da sua missão no canadá 
em que participarão, para além dos titulares da pasta 
do referido ministério, embaixadores de países mem-
bro da sadc e da cpLp. o embaixador agostinho 
tavares, licenciado em relações internacionais pela 
universidade central de Brasília, apresentou as suas 
cartas credenciais ao governador-geral do canadá, no 
dia 19 de Setembro de 2011, na cidade de Quebec.
agostinho tavares foi nomeado pelo presidente da 

República a 26 de Agosto de 2014 para chefiar a mis-
são diplomática de angola nos estados unidos da 
américa (eua).

Você nasceu angolano, Viveu angolano, e morrerá 
angolano. estão a perguntar onde é que este tipo quer 
chegar... emigramos, com a saudade escondida num 
lugar qualquer na cabeça.
emigramos, com recordações que não se apagam no 
nosso pensamento. aqui vão as razões, em grande 
desordem, como em desordem estão na minha cabeça 
e creio que em todas as cabeças.
 Aqui vai: Quando vamos à terra,

temos os olhos cheios de lágrimas de alegria.
Quando partimos da terra temos os olhos cheios de 
lágrimas de tristeza.

guardamos imagens fortes:
das montanhas e das planícies,
dos rios e dos lagos,
do oceano e das praias.

guardamos imagens fortes:
da família e dos amigos, das casas e das ruas,
dos palácios e das igrejas, decorados com pedras es-
coltadas, lembraram recordações:
das esculturas em madeira preta,
dos cavalos de dulce e das máscaras coloridas,
das decorações em barro, em madeira,
E sobretudo, das decorações em fibra vegetal,
das vasilhas de barro com água fresca para beber.

Lembraram: As flores nas janelas 
e da maresia do oceano.
o céu azul e o verde transparente do mar.
Lembraram as loucuras do carnaval
(parece um dos mais importantes no mundo)
Das escolas de samba, dos desfiles e das mascaradas, 
com os participantes vestidos com trajes regionais

Lembraram: o natal, a passagem do ano
e o dia dos reis, para desfazer a árvore de natal.

tem presente no gosto e no paladar
das feijoadas, do marambá de galinha,
du musange e da broa de milho e do fonja
tem presente no gosto e no paladar, do bom baca-
lhau, do convite do viajante acompanhados d’um co-
pinho demaluvu ou de ocisanga
têm o gosto e o paladar,
da carne de cabra, do muamba de peixe,
do atum, das sardinhas, do chícharo.
creio que vos criei água na boca
e tantas, tantas, coisas, 
 Ao infinito que nunca se esquece.

não esqueceram os poetas e escritores:
o antónio assis júnior, o castro seromanho, o 
agostinho neto, o Viriato da cruz, o rui duarte de 
carvalho  e o antónio olé, os dois cineastas.
e imaginem, que quando era jovem, tive um moço 
que foi um grande amigo meu, que viveu aqui em 
Montreal, onde a nossa amizade continuou,
Manuel dos santos Lima, hoje poeta célebre
em angola. surpresa.
e tantos outros…

e o mais difícil para um imigrante,
 procurarmos nos países estrangeiros
 tudo o que recordamos.
pode-se tirar um angolano de angola,
Mas não se pode tirar angola de um angolano

com tanta coisa na cabeça
não se pode evitar, queiram ou não
Que nasceram angolanos,
Viveram angolanos,
e morrerão angolanos.

Obrigado.

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnLon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

eleGia Para um imiGrante anGolano

LUIZ SARAIVA

POESIA DA SEMANA

as sete 
maravilhas de PortuGal

Em Terras da Nossa Terra
Faço destas redondilhas
Um poema que descerra
Nossas sete maravilhas.

Entre muitos monumentos
Considerados perfeitos
Após os discernimentos
Só sete foram eleitos.

Em GUIMARÃES O CASTELO
E JERÓNIMOS também
O monumento modelo

Que é a TORRE DE BELÉM.

ÓBIDOS p’la sua graça
Com seu CASTELO altaneiro

O MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
Do turismo qual roteiro.

O MOSTEIRO DA BATALHA
Moldado em pedra morena
E bem digno de medalha
É o PALÁCIO DA PENA.

Cada um é maravilha
De dimensão cultural

Que com tanto fulgor brilha
Em terras Portugal !...

Euclides Cavaco

inexata Flor!
A inexata flor!

Que rente ao chão...
Cresce descompassada
 No tempo pós-moderno!

 
Planta atemporal e artificial 

A minha flor inexata...
 

Rente ao chão cresce e cresce!
Descompassada!

A despetalada flor artificial!
De vidro e de aço...

Ascender envolta a tudo.
 No meio do vazio da pós-modernidade!

Mundo de comunicação instantânea e rasa
Na pós-vida! 

Na pós-revolução industrial
Na pós-revolução binária

Pós-revolução virtual 
 

A Minha inexata flor... 
Despetalada e descompassa...

 
Aqui jaz a artificial flor

Morre em meio ao nada...
Em meio ao vazio...

Em meio ao deserto de concreto e aço
Na pós-contemporaneidade

 No mundo virtual  
Samuel da Costa 

com os mortos
Os que amei, onde estão? idos, dispersos,

Arrastados no gyro dos tufões,
Levados, como em sonho, entre visões,

Na fuga, no ruir dos universos…

E eu mesmo, com os pés tambem immersos
Na corrente e á mercê dos turbilhões,
Só vejo espuma livida, em cachões,

E entre ella, aqui e ali, vultos submersos…

Mas se paro um momento, se consigo
Fechar os olhos, sinto-os a meu lado

De novo, esses que amei: vivem commigo.

Vejo-os, ouço-os e ouvem-me tambem,
Juntos no antigo amor, no amor sagrado,

Na communhão ideal do eterno Bem.
Antero de Quental

um aperto de mão caloroso entre
o embaixador e o sr. luiz saraiva

no momento da despedida, do cana-
da para novas funções diplomáticas.
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“cheira-me a história anónima 
construída em éPoca eleitoral”
Manuela Ferreira Leite recusou-se, no seu 

comentário semanal na TVI24, a comen-
tar o caso Tecnoforma que envolve Pedro Passos 
Coelho por considerar que não se fala “sequer de 
factos, mas de sugestões e denúncias que cheiram 
àquelas histórias anónimas construídas frequen-
temente em época eleitoral”.

“tenho uma relutância de princípio de falar sobre 
assuntos que não são sequer factos, são sugestões, 
são denúncias, são coisas que andam no ar”, come-
çou por dizer Manuela Ferreira Leite, no programa 
‘política Mesmo’ da tVi24. Foi com este argumento 

que a antiga líder do psd se recusou a comentar a 
polémica que envolver pedro passos coelho no caso 
tecnoforma.
“este tema veio para a praça pública numa altura 

em que se entrou já em campanha eleitoral e portanto 
cheira sempre muito àquelas histórias anónimas que 
se vão construindo para ganhar eleições e destruir 
pessoas em épocas eleitorais. não é a primeira vez 
que isto acontece”, explicou a economista.Quando 
questionada com a hipótese de o primeiro-ministro 
ter recebido cinco mil euros por mês enquanto exer-
cia na assembleia da república a função de deputado 
em regime de exclusividade, a comentadora afirmou: 
“se eu tivesse recebido mil contos, há 20 anos, du-
rante três anos, todos os meses, eu era uma pessoa 
rica. riquíssima. e não vejo sinais exteriores de ri-
queza” em passos coelho.
“O país perde muito em não aproveitar os tempos 

eleitorais para discutir aquilo que efetivamente 
interessa ao país”, lamentou, em jeito de remate.

cristas nos eua Para 
caPtar investimento
na área do mar
A ministra da Agricultura e do Mar, Assunção 

Cristas, termina hoje em Boston uma visita de 
três dias aos Estados Unidos para captar investi-
mento na área dos oceanos.
na quarta-feira, a ministra foi a primeira governan-

te portuguesa a visitar a Woods Hole oceanogra-
phic institution, uma instituição de investigação de 
referência na área dos oceanos, em Massachusetts. 
“Foram criados laços e existem agora oportunidades 
para desenvolver projetos de investigação entre ins-
titutos e universidades portuguesas e esta importan-
te instituição”, disse a ministra à agência Lusa.Mais 
tarde, assunção cristas deu uma palestra no Mit, em 
parceria com a agência para o investimento e co-
mércio externo de portugal (aicep).na apresenta-
ção, a responsável apresentou a nova Lei de Bases 
de ordenamento do espaço Marítimo, explicou o 
novo enquadramento legislativo simplificado e, por 
fim, enunciou alguns dos mecanismos financeiros e 
pacotes de apoio ao investimento.”Foi uma sessão 
muito positiva, a que assistiram alunos do programa 
Mit portugal, professores do Mit e de Harvard e 
algumas empresas norte-americanas, sobretudo da 

área da aquacultura”, explicou assunção cristas.
cristas disse que, durante a visita ao estabelecimen-
to de ensino, “foi possível perceber os resultados do 
investimento na ciência”, tendo conhecido “várias 
startups e empresas que resultaram de projetos de in-
vestigação e que estão agora muito bem posicionadas 
para ter sucesso.”a viagem dá continuidade ao rotei-
ro internacional que portugal tem estado a promover 
junto de países que são exemplos mundiais na área da 
economia do mar.

barroso considera “momento 
histórico” Fim das neGociações 
do acordo ue-canadá

O presidente da Comissão Europeia, Durão Bar-
roso, considerou hoje que o fim das negocia-

ções do acordo de comércio livre entre União Euro-
peia e Canadá é um “momento histórico”, apesar 
da oposição da Alemanha a partes do acordo.
“Foram cinco anos de negociações, foi um longo 

caminho para chegar aqui e nem sempre foi fácil. 
estive pessoalmente envolvido nas negociações [do 
acordo] e, por isso, estou tão satisfeito em tornar pos-
sível este momento histórico”, disse durão Barroso 
em conferência de imprensa após o final da cimeira 
união europeia(ue) - canadá que decorreu hoje em 
otava, no canadá. o acordo de comércio livre, nego-
ciado durante cinco anos, terá agora de ser aprovado 
pelo estados-membros e pelo parlamento europeu, 
devendo sofrer alguns contratempos, pelo que ainda 
demorará a entrar em vigor.Barroso foi questionado 
pelos jornalistas sobre o facto haver cada vez mais 
oposição na europa a este acordo, especialmente na 
alemanha, com o ainda presidente da comissão eu-
ropeia a garantir que este acordo foi negociado res-
peitando a vontade de todos estados membros. além 
disso, afirmou, a Alemanha beneficiará dele enquan-
to maior economia da europa e grande exportador.
segundo a imprensa internacional, a alemanha sina-
lizou recentemente que não deve aprovar o acordo 
comercial na sua forma atual devido às objeções a 
uma cláusula de proteção de investidores, que permi-
te que empresas europeias ou do canadá processem 
estados-membros para proteger os seus interesses 
comerciais.
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Governo Pede “Grande consenso” sobre 
alterações ao conselho das comunidades
Na apresentação da proposta de lei do Governo 

que altera o funcionamento do CCP, no par-
lamento, o secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Cesário, expressou a “inequí-
voca vontade” do executivo de “contribuir para a 
criação de um grande consenso”.
o ccp é um órgão “demasiado importante para 

ser desvalorizado com polémicas únicas e estratégi-
cas que apenas possam visar a sua partidarização”, 
disse.a anterior alteração à lei foi aprovada em 2007 
apenas com os votos do ps.a proposta do governo 
contempla o fim da organização do CCP em comis-
sões temáticas e o regresso ao funcionamento por 
conselhos regionais e de país; a escolha dos membros 
do conselho permanente a partir das secções regio-
nais, em vez da sua eleição por lista fechada; a coin-
cidência do universo eleitoral com os eleitores para 
a assembleia da república e o aumento da respon-
sabilidade do membro do governo com a tutela das 
comunidades, que passa a convocar e a conduzir as 
reuniões deste órgão.”
O CCP é o parceiro essencial para a identificação de 

problemas locais que afetam os portugueses no es-
trangeiro, completando a informação que nos chega 
através dos mecanismos oficiais”, como as embaixa-
das e consulados, referiu cesário, na sua intervenção.
para os partidos da oposição, o governo tem fragili-

zado a atuação do conselho das comunidades portu-
guesas.pelo pcp, que também apresentou uma inicia-
tiva sobre este órgão, a deputada Carla Cruz afirmou 
que o governante se “fartou de elogiar” o ccp, mas, 
depois, “não valoriza e não ouve” o órgão “em ques-
tões tão importantes como a alteração da rede de ensi-
no do português no estrangeiro, a implementação das 

permanências consulares, a imposição das propinas 
nos cursos de língua e cultura portuguesas”.
no seu projeto de lei, os comunistas coincidem com 

o governo na proposta de regressar ao funcionamen-
to por conselhos regionais, mas defendem que o fi-
nanciamento seja coberto pela dotação orçamental 
atribuída ao ministério dos negócios estrangeiros e a 
preservação da autonomia na realização das reuniões, 
para que “não fiquem na total dependência do Gover-

no”.pelo ps, paulo pisco acusou o governo de ser 
“mestre na arte de criar ilusões” e está “a cometer um 
tremendo erro” e as mudanças propostas não vão me-
lhorar o funcionamento deste órgão, desde logo por-
que o secretário de estado “afastou a possibilidade de 
reforço do orçamento para o ccp, que tem funciona-
do aos solavancos precisamente por falta de verbas”.
“O CCP precisa de estabilidade jurídica e financei-

ra, precisa dos meios e condições para cumprir a sua 
missão e sem extensões absurdas dos seus mandatos”, 
criticou pisco, que questionou ainda josé cesário so-
bre quando pretende convocar eleições para o ccp, 
que já se deveriam ter realizado em abril de 2012, ao 
que o governante respondeu que irá fazê-lo “logo que 
o parlamento termine” este processo legislativo.a 

deputada do Bloco de esquerda Helena pinto con-
cordou com algumas propostas, como a criação das 
secções regionais e a eleição dos membros do con-
selho permanente, mas criticou outras alterações, en-
tre as quais a limitação de mandatos e a convocação 
das reuniões pelo executivo.”o Bloco de esquerda 
apoiará todas as alterações que forem no sentido de 
garantir a não governamentalização do conselho, pro-
mover a aproximação do conselho às comunidades, 
de mais democracia, mais participação e mais trans-
parência”, garantiu.pela maioria, o deputado do psd 
carlos gonçalves atacou a postura do ps: “promete, 
critica, opina e não há uma única ideia do ps em rela-
ção ao ccp”.a proposta do governo pretende “apro-
ximar o conselho das comunidades portuguesas dos 
cidadãos portugueses a residir no estrangeiro” e “re-
forçar o seu papel, adaptando-o à atual realidade da 
emigração portuguesa”, afirmou o social-democrata.
Lino ramos, do cds, declarou que a emigração e as 
comunidades “são questões de estado essenciais e 
merecem todo o esforço de consenso”.
“O nosso objetivo e a nossa esperança vão no 

sentido de dar às nossas comunidades um sinal 
positivo que contrarie um eventual sentimento de 
abandono”, afirmou.Antes deste debate, o secretá-
rio de Estado José Cesário apresentou no plenário 
a proposta de lei do Governo relativa ao Centro de 
Análise e Operações Marítimas -Narcóticos, que 
pretende assegurar que este organismo permanece 
em Lisboa. Os partidos da oposição declararam o 
seu apoio a esta medida, mas questionaram o atra-
so no processo, depois da aprovação, em 2010, da 
proposta relativa à construção do centro na capi-
tal.
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executivo açoriano “Já investiu
4,2 m€ na recuPeração de 
habitação deGradada”
A Secretária Regional da Solidariedade Social 

destacou sexta-feira, em Ponta Delgada, na 
cerimónia de assinatura de 34 protocolos com 
agregados familiares para apoio à recuperação 
de habitação degradada, o esforço que tem sido 
desenvolvido pelo Governo Regional ao nível da 
habitação em todo o arquipélago. 
“já foram apoiadas 320 famílias na recuperação de 

habitação degradada, correspondendo a um valor de 
apoios ou subsídios à habitação que ascende a 3,7 mi-
lhões de euros. juntando os que agora autorizamos, 
estamos a falar, em dois anos, de um apoio da ordem 
dos 4,2 milhões de euros”, afirmou Andreia Cardoso.
segundo nota de imprensa emitida pelo gabinete de 

apoio à comunicação social (gacs), a secretária 
regional salientou, por isso, que a atribuição destes 
apoios, bem como de muitos outros no âmbito da ha-
bitação, como é o caso do programa Famílias com 
Futuro, ou na esfera da acção social, demonstra, to-
dos os dias, a prioridade dada pelo governo açoriano 
às famílias e às empresas da região. 
de acordo com andreia cardoso, esta aposta na 

melhoria das condições habitacionais, dotando-as de 
segurança, higiene e conforto, é um dos desígnios do 
governo regional, especialmente materializado na 
determinação em apostar na reabilitação do patrimó-
nio já edificado, em detrimento da construção nova, 
e que visa promover a preservação da identidade cul-
tural,
combatendo a degradação dos imóveis e contrarian-

do o êxodo das famílias dos centros urbanos e das 
freguesias rurais.
a secretária regional sublinhou que, além da preo-

cupação em apoiar as famílias, o executivo considera 
da mesma ordem de importância “liquidar, com as 
famílias e com as empresas que desenvolvem estes 
investimentos, as obras e os processos que já foram 
autorizados em anos anteriores”, avançando que já 
foram pagos mais de três centenas de apoios, num 

investimento “bastante substancial, de cerca de seis 
milhões de euros”.
dirigindo-se às famílias, andreia cardoso alertou 

para a necessidade de uma gestão criteriosa dos fun-
dos agora disponibilizados, relembrando que a sua 
atribuição resulta do esforço contributivo de todos os 
açorianos.
Os apoios atribuídos sexta-feira totalizam um in-

vestimento de cerca de meio milhão de euros na 
recuperação de habitação degradada nas ilhas de 
São Miguel, Santa Maria e Faial.

Governo estabelece reGras Para
venda de Pescado aPreendido
O pescado apreendido nos Açores, na sequên-

cia de acções de fiscalização, passa a ter um 
preço mínimo de venda, “estabelecido de forma 
transparente”, segundo uma portaria publicada 
sexta-feira em Jornal Oficial.
o secretário regional do Mar, Fausto Brito e abreu, 

disse à Lusa que esta portaria “uniformiza os proce-
dimentos” e “torna transparente” todo o processo, 
“evitando a desvalorização” do preço do pescado 
apreendido em relação aos preços praticados na pri-

meira venda do peixe. segundo Fausto Brito e abreu, 
já eram “cumpridas orientações nacionais”, mas era 
estabelecido “um preço mínimo caso a caso” e com 
a nova portaria o pescado apreendido “resultante da 
prática de contraordenação em matéria de pesca ma-
rítima” passa a ter “estabelecido o preço mínimo de 
venda”. de acordo com a portaria, “a determinação 
do preço mínimo de venda por quilograma do pesca-

do apreendido e apresentado pelas entidades autuan-
tes para primeira venda é efectuada pela LotaÇor 
– serviço de Lotas dos açores, s.a., tendo por base 
critérios” a serem “aplicados por ordem decrescen-
te”. 
“O valor do pescado transaccionado em lota fica à 

ordem da região autónoma dos açores depositado 
em conta a indicar pela entidade competente para a 
decisão do processo”, refere o texto. além disso, a 
portaria estabelece as regras quanto ao destino final a 

dar ao pescado não transacionado 
que pode ser doado “a instituições 
de caridade, misericórdias ou ou-
tras congéneres sem fins lucrativos 
ou de utilidade pública, de forma 
rotativa conforme lista elaborada 
pela inspecção regional das pes-
cas, constante em cada lota da ilha 
em que foi praticada a infração”.
“a doação nos termos dos nú-

meros anteriores é efectuada pela 
entidade autuante que procede à 
entrega do pescado, juntando aos 
autos toda a documentação que 
comprove a entrega do mesmo”, 
acrescenta a portaria. Quanto ao 
destino do pescado não transac-

cionado, o secretário do Mar explicou que existia 
uma “avaliação caso a caso”, sendo que a partir de 
agora passa a haver “uma doação automática”, fri-
sando que a portaria salvaguarda “os interesses do 
mercado e da região”. 
De acordo com Fausto Brito e Abreu, todos os 

parceiros do sector foram antecipadamente ouvi-
dos, “não tendo havido oposição”.

gOvErNO ANuNcIA  sIstEmA DE INcENtIvOs 
à mANutENÇÃO DE pAIsAgENs trADIcIONAIs
O Secretário Regional da Agricultura e Ambiente 

anunciou, em São Jorge, que o Governo dos Açores 
vai disponibilizar um sistema de incentivos à manu-
tenção de paisagens tradicionais em todo o arqui-
pélago. 
“Estamos a preparar o quadro normativo de um sis-

tema de incentivos à manutenção de paisagens tra-
dicionais integradas em áreas classificadas em toda 
a Região, incluindo, designadamente, as paisagens 
de vinha e pomares em currais, em fajãs e em socal-
cos”, revelou Luís Neto Viveiros, que falava quinta-
-feira no Seminário ‘Reservas da Biosfera – Um con-
tributo para o desenvolvimento local’.
Segundo nota de imprensa emitida pelo Gabinete 

de Apoio à Comunicação Social (GaCS), na inter-
venção que proferiu na sessão de abertura do se-
minário, integrado no 12.º Encontro Internacional da 
REDBIOS, Luís Neto Viveiros salientou o “extraor-
dinário sucesso dos últimos anos dos apoios à rea-
bilitação da paisagem da cultura da vinha do Pico”, 
destacando a “crescente procura das áreas protegi-
das” pelos turistas que visitam os Açores, ”enquanto 
espaços privilegiados de atividades e de lazer”.
Nesse sentido, revelou que a Rede de Centros Am-

bientais dos Açores foi visitada, nos primeiros oito 
meses deste ano, por mais de 100 mil pessoas.
Para Luís Neto Viveiros, o aumento dos visitan-

tes que procuram Turismo de Natureza “representa 
novas oportunidades de negócio relacionadas com 
essa fruição, ao mesmo tempo que acrescenta res-
ponsabilidade aos poderes públicos e aos cidadãos 
em geral na gestão sustentável desses recursos”.
“A conservação da natureza, a biodiversidade e a 

geodiversidade são prioridades assumidas e reco-
nhecidas pelo Governo dos Açores, por se assumi-
rem como fatores de desenvolvimento local e pólos 
de atracção”, afirmou.

Para o Secretário Regional, “o grande desafio pas-
sa, necessariamente, por implementar medidas de 
conservação e de sustentabilidade do Ambiente e, 
simultaneamente, conseguir que a Natureza, que é 
um dos principais activos dos Açores, seja potencia-
dora de riqueza e de emprego”.
“Estou certo que o seminário que aqui promove-

mos, em conjunto com a REDBIOS, será mais um 
contributo para a afirmação destes dois desígnios 
estratégicos – proteger sem limitar e desenvolver 
sem destruir – rumo a uns Açores mais sustentáveis, 
ambiental, económica e socialmente”, frisou Luís 
Neto Viveiros.
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ElEIÇõEs 2014
O 1º turno das eleições irá ocorrer no dia 5 de ou-

tubro e o 2º turno no dia 26 de outubro de 2014. O 

pleito vai eleger o presidente e vice-presidente da 
República, deputados federais, senadores, governa-
dores e vice-governadores, deputados estaduais; o 
governador e vice-governador do Distrito Federal e 
os deputados do Distrito Federal.

dilma aumenta marGem no 1º turno
A 12 dias das eleições, duas pesquisas divul-

gadas apontam a presidente Dilma Rousseff 
como favorita à reeleição na corrida presidencial 
no 1º turno, abrindo vantagem sobre Marina Sil-
va, que perde fôlego, atingindo o mesmo patamar 
de quando assumiu a candidatura.
aécio neves segue estacionado em 3º lugar, com 

17,6% (Mda) e 19% (ibope) da preferência do elei-
torado. 
CENÁRIO INÉDITO
a petista ampliou a vantagem sobre a candidata do 

psB no primeiro turno: 9 pontos no ibope e 8,6 pon-
tos na pesquisa Mda encomendada pela cnt (con-
federação nacional dos transportes).
na simulação de segundo turno, dilma recuperou 

a condição de líder nas pesquisas pela primeira vez 
desde a morte do presidenciável eduardo campos, 
morto em 13 de agosto num acidente aéreo em san-
tos (sp). 

a presidente empata numericamente em 41% com 
Marina, de acordo com o ibope, e está na frente, mas 
em empate técnico de 42% a 41%, conforme o Mda. 
o candidato tucano segue com previsão de derrota na 
disputa contra dilma e Marina.

Governo decide rePassar r$ 4 bi Para a conta de luz

A redução em r$ 4 bilhões no repasse do tesou-
ro nacional para a conta de desenvolvimento 

energético (cde) poderá causar impacto direto no 
bolso do consumidor brasileiro já a partir de 2015. 
isto porque a transferência do governo para a cde 
diminuiu de r$ 13 bilhões para r$ 9 bilhões.
os números estão no relatório de avaliação de re-

ceitas e despesas, documento divulgado a cada dois 
meses pelo Ministério do planejamento que orienta a 
execução do orçamento geral da união. com a falta 
de chuvas neste ano e os consequentes custos extras 
das distribuidoras de energia, o governo previu am-
pliar r$ 4 bilhões nos repasses do tesouro ao setor 
elétrico, que passariam a r$ 13 bilhões no ano. Mas 
com a redução da previsão oficial de crescimento do 
piB (produto interno Bruto), de 1,8% para 0,9%, di-
vulgada na última segunda-feira, e para impedir o blo-
queio de verbas do orçamento, a equipe econômica 
diminuiu a previsão de despesas obrigatórias, incluin-

do os r$ 4 bilhões ao auxílio à conta de desenvolvi-
mento Energético (CDE). “A luz já está precificada. 
as tarifas já aumentaram. então, uma parte tem que 
ser custeada pelas tarifas, é normal, e uma outra parte é 
o tesouro”, disse o ministro da Fazenda, guido Man-
tega. a associação Brasileira das empresas distribui-
doras de energia elétrica (abradee) estima que cada 
r$ 1 bilhão em despesas da cde representa cerca de 
1 ponto percentual de aumento nas tarifas de energia. 
assim, o corte agora na cde resultaria em alta ao re-
dor de 4% na conta de luz. 
FUNDO SOBERANO
além da redução do repasse à cde, o governo vai 

sacar r$ 3,5 bilhões do Fundo soberano do Brasil. 
O Fundo Soberano é uma espécie de poupança fiscal 
criada pelo governo em 2008 para servir de respaldo 
em períodos de dificuldades econômicas. “É uma pou-
pança primária que nós fizemos em 2008. Portanto, ele 
é perfeitamente utilizável”, diz o ministro.

brAsIl DEcIDE NÃO ADErIr A fuNDO
EurOpEu cONtrA DEsmAtAmENtO
A presidente Dilma Rousseff decidiu que o Brasil 

não aderirá a um fundo de US$ 1,2 bilhão para paí-
ses que consigam reduzir as taxas de desmatamen-
to. A iniciativa foi anunciada em Nova York, por paí-
ses europeus, durante a Cúpula do Clima convocada 
pelo secretário geral da ONU, Ban Ki-moon. O ar-
gumento da presidente, segundo apuração do jornal 
“Folha de S.Paulo”, é o de que o Brasil discorda da 
política de desmatamento zero. Apesar de a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, ter dito que o 
país não foi consultado, organizadores do documen-
to afirmam que uma versão preliminar chegou a ser 
apresentada ao governo em julho, no início de sua 
preparação. Criticada no último domingo pela can-
didata do PSB à presidência da República, Marina 
Silva, segundo quem Dilma tem “agenda zero” de 
desmatamento, a petista atacou a oponente, dizendo 
que fez mais para proteger a Amazônia que Marina 
quando ministra do Meio Ambiente no governo Lula. 
Os números de Marina diante do Ministério do Meio 
Ambiente “não são excepcionais”, disparou. Fundo 
global Em outra iniciativa, o presidente francês, 
François Hollande, anunciou que o país vai contri-
buir com US$ 1 bilhão para um fundo global para 
ajudar países pobres a se adaptarem aos efeitos das 
mudanças climáticas. O presidente da Coreia do Sul, 
Park Geun-hye, prometeu doar US$ 100 milhões.
Ban disse esperar que os líderes de mais de 120 

países fizessem “ofertas ousadas” sobre a mudança 
climática na cúpula em Nova York, mas poucos paí-
ses desenvolvidos falaram em recursos.
A chanceler alemã, Angela Merkel, já havia prome-

tido, em julho, contribuir com US$ 1 bilhão ao longo 
de quatro anos para o chamado Fundo Verde para 
o Clima. Os países em desenvolvimento pediram um 
total de US$ 15 bilhões em 2014. Antes dos anún-
cios da Alemanha, da França e da Coreia do Sul, 
promessas de 12 países haviam somado apenas 
US$ 55 mil, disse o Banco Mundial. Mensageiro da 
ONU para a Paz, o ator Leonardo DiCaprio, disse 
que os países podem “fazer história ou ser difama-
dos por ela”. 

ApElO DE ObAmA
O presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem
que um novo acordo global sobre mudanças climá-

ticas precisa incluir fortes compromissos das econo-
mias emergentes e superar a divisão entre países 
ricos e pobres que conteve o progresso em negocia-
ções na ONU. “Desta vez precisamos de um acordo 
que reflita as realidades econômicas nas próximas 
décadas”, disse Obama, na Cúpula. “E deve ser (um 
acordo) ambicioso, pois é o que a escala desse de-
safio exige.”
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9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec  H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616  •  Fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com  •  info@transmissioncr.com

Especializado em
transmissão automática e manual

Embreagem • Diferencial • Caso de transferência
Mecânica geral • Problemas elétricos • Suspensão

Direção • Alinhamento até 14.000 lbs
Venda e armazenamento de pneus • Sintonização
Manutenção preventiva • Serviço de transporte

SupEr ESpEcial!
com compra de 4 pneus novos, 

obtenha um serviço de armazenamento 
de pneus gratuito ou 50% de desconto 

sobre o alinhamento!
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e clubeS

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

centroS

FIlArmónIcAS
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury o, H3L 1t8  t.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

IgrejAS
Igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBIO DO DóLAR CANADIANO
30 DE SETEMBRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.414230

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. resolve os seus 
problemas sem voodoo.

rOsA
514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnALizAdor

fotogrAfo

contAbiLiStAS

ANÍbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eLetricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

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

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

rOYAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASqUARIA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

INFORMAÇÃO 
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO PRA 
qUEM ANUNCIA.

reStAurAnteS

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7  

tel.: 514.418.0627

urgÊnciAS e SerViçoS PÚbLicoS

pOlÍcIA, fOgO, AmbulâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAl               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbAlHO      514.903.3000
AIDE jurIDIquE                 514.842.2233
AjuDA sOcIAl                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObIlE               514.873.7620
AssurANcE-EmplOI 514.644.4545
AssurANcE mAlADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIvIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO quEbEquE            514.873.2445
HOspItAl HôtEl-DIEu                     514.890.8000
HOspItAl rOYAl vIctOrIA        514.842.1231
multI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbAlHO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté vIEIllEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA juvENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObIlE                 514.873.7620
rEvENu cANADá                  1.800.959.7383
rEvENu quEbEquE             514.864.6299

cHurrAsquEIrA
sObrE cArvÃO
4460 Jean Talon

tel.: 514.721.4460
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emPregoS emPregoS

Está a ganhar o que merece?
trabalha a partir de casa. 

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

com outras atividades ou emprego.
514-961-0770

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado
por médicos.

Acompanhamento 
gratuito

carlos palma
514-961-0770

SerViço

AgrAdecimento

AgrADEcImENtO 
AO sAgrADO 
cOrAÇÃO DE
 jEsus pOr 

fAvOr ObtIDO.precisa-se casal para tomar 
conta de um edifício para 

trabalhar em trabalhos 
gerais ligeiros (concierge). 

tem um apartamento gratuito. 
Deve falar francês e inglês.

carlos:  514-601-8798

residência para 
idosos autono-
me e semi au-
tonome. ótima 
comida, atmos-
fera agradável, 
quartos bonitos 
e grandes, flo-
resta, cuidados 

excepcional, 
preços baixos.

sally
514-802-1229

1-450-243-6455

cOmpANHIA Em pAIsAgIsmO prEcIsA DE um 
INstAlADOr DE “pAvé-uNI” Et murOs “mu-

rEt”, cOm um mÍNImO DE 3 A 5 ANOs 
DE ExpErIêNcIA.

tONY: 514-688-1420

† mANuEl AugustO
AlbErtO DE AlmEIDA

1953 – 2014

Faleceu em Montréal, no dia 26 
de setembro de 2014, com 84 
anos de idade, Manuel Almeida, 
natural de São João da Madeira, 
esposo de Durbalina Rosa de Pi-
nho.
Deixa na dor a sua esposa Dur-
balina, filhos/a Avelino, Mario, 
Maria (Rui João), falecido Vicen-
te e Emanuel Luis, netos/as Sara 
Monalisa, Tammy-Lynn, Michael, 
Jayden e Vanessa, bisneta Papri-
ka, irmãos Candido, Delfim, Joaquim, falecido Serafim, 
Fernando e Vicente, cunhado/as, sobrinhos/as, primos/
as e restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
6825, sherbrooke Est, montreal
tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório, em presença das cinzas, teve lugar na segun-
da-feira dia 29 de setembro de 2014, a partir das 16h. 
Seguiu-se a cerimónia, às 18h na Capela do Complexo 
Funerário. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

†

†

ANtóNIO pINtO cArvAlHO
1937-2014

Faleceu em Montreal, no dia 25 de 
setembro de 2014, com 77 anos 
de idade, o senhor António Pinto 
Carvalho, natural de Ourondo, Ca-
vilha, Portugal.
Deixando em profunda em profun-
do desgosto a sua esposa de 52 
anos, Alice Barata Carvalho, suas 
filhas Odette e Isabel, netos, ir-
mãos, José de Carvalho, Américo 
de Carvalho (Joana) e Alberto de 
Carvalho (Emilia), muitos sobri-
nhos e amigos.
Os serviços fúnebres
estiram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
3254 rua bellechasse, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira dia 29 de 
setembro de 2014 às 10h30, na igreja St-Ambroise. Foi 
a sepultar no Cemitério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

mArIA jOANA tEIxEIrA
Faleceu em Dollard-des-Ormeaux, 
no dia 25 de setembro de 2014, com 
79 anos de idade, a senhora Maria 
Joana Teixeira, natural do Faial da 
Terra, São Miguel, Açores. Esposa 
do já falecido Manuel Silva.
Deixa na dor seu filhos/as João 
(Lyse Charlebois), Conceição (Ste-
ve Silver), Lucia (Giovanni Roma-
no), Louisa.  Sua irmã Trindade Re-
sendes Moreira, netos/as Jonathan, 
Matthew (Adrielle), Christine (Jona-
than), Melissa (Bobby), Jennifer, Michel, Kayla, Michelle 
e Laura. Suas cunhadas Antonieta Silva e Maria Teixei-
ra, sobrinhos/as e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231 boul. st-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira dia 29 de 
setembro de 2014 às 10 horas, na igreja Santa Cruz. Foi 
a sepultar no Mausoléu Ste-Claire na Notre-Dame des 
Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia que vai ser realizado hoje, dia 1 de outubro 
às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

SerViço

SerViço

jOsé mArtINHO
1953-2014

Faleceu em Montreal, no dia 28 de 
setembro de 2014, com 61 anos de 
idade, o Sr. José Martinho, natural 
de Aldeiagavinha, Alenquer, Portu-
gal. 
Deixa na dor sua esposa, Maria 
Hortense Gomes, seu filho Mario 
Rui (Elizabete), sua filha Filipa (Lu-
ciana), seus netos Tomas e Rafael, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231 boul. st-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
pedro Alves

O velório terá lugar hoje, quarta-feira dia, 1 de outubro 
de 2014 das 14h às 17h e das 19h às 22h, quinta-feira 
a partir das 8h30. A missa de corpo presente terá lugar 
quinta-feira 2 de outubro de 2014 às 10h, na Igreja San-
ta Cruz e será sepultado no Cemitério Repos St-Fran-
çois d’Assise. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que vai se realiza no sábado, dia  4 de 
outubro de 2014 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

O rEstAurANtE sOlmAr Está A prOcu-
rA DE um cHEfE DE cOzINHA trADIcIO-

NAl pOrtuguEsA cOm ExpErIêNcIA.
514-861-4562

grANDE OpOrtuNIDADE
cHurrAscArIA NO

cENtrO DO plAtEAu
DE mONtrEAl

(rENDA bArAtA)
tODO EquIpADO.

vENDE-sE Ou 
DOu sOcIEDADE

514-570-2795
Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente
ProfeSSor AidArA

falo português
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PAlAVrAS cruzAdAS
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AnedotAS
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Axioma, Orar. 2. Tártaro, Eta. 3. Inalador. 4. Inato, Aro. 5. Tule, 
Hiena. 6. Oca, Lua, Duo. 7. Assim, Peru. 8. Tua, Bolar. 9. Abrandar. 10. Soa, Austral. 
11. Eira, Meeiro. vErtIcAIs: 1. Atrito, Fase. 2. Xá, Nuca, Boi. 3. Ir, Alastrar. 4. Otite, 
Sua. 5. Mano, Liana. 6. Ara, Hum, Dum. 7. Olaia, Base. 8. Are, Porte. 9. Redondel, Ri. 
10. Ato, Aura, Ar. 11. Rara, Ourelo.

9

5
1

1

8

9

81

senhor do destino
Sob aclamações de ser um dos melhores lança-

mentos de game do ano, o jogo de tiro on-line 
‘Destiny’ é, sem dúvida, um divisor de águas, ao 
menos no comércio de vídeos eletrônicos. 

com vendas de 500 milhões no mundo só na pri-
meira semana de vendas, ele se tornou o mais popu-
lar lançamento da história.

Produzido pela Bungie, o jogo tem o mesmo perfil 
do consagrado ‘Halo’, com a câmera acompanhan-
do a perspectiva do personagem. a diferença é que 
o mundo fantástico de ‘destiny’ é inteiramente inte-

rativo, fundindo os progressos conquista-
dos nas áreas do modo história e no mul-
tiplayer.
outra novidade é que o mundo virtual 

cresce com o tempo e não com o passar 
das missões. por isso, o jogo exige uma 
conexão permanente à internet, o que 
pode desagradar àqueles que não ligam 
seus consoles em rede ou não possuem 
conexão exclusiva.
no modo história, os jogadores se jun-

tam em equipes para explorar mapas, co-
letar armas e cumprir objetivos. no modo 
competitivo, são times de seis contra seis 
em alguns dos cenários da campanha. 

além disso, cada jogador pode personalizar seu com-
batente, escolhendo três tipos de guardiões: ‘titan’, 
‘Hunter’ e ‘Warlock’.

HOrIzONtAIs: 1. Contr. da prep. de com o pron. dem. 
isso. Desejava. 2. Ímpio. Pequeno (Brasil). 3. Recanto. 
Que exprime malvadez. 4. Território do extremo sul da 
China, sob administração portuguesa até 1999. A não 
existência. 5. Espécie de leque, com um só cabo sem 
varetas. 6. Ovário dos peixes. Altar cristão. 7. Distância, 
em graus, de um lugar ao equador. 8. Composição mu-
sical para uma só voz por vezes acompanhada de co-
ros. Relativo a nós. 9. Insignificância (fig.). Lugar onde 
se vendem comestíveis e outros géneros. 10. Certo be-
nefício de que gozam as comunidades indianas. Cheiro 
agradável. 11. Deuses protetores do lar e da família, en-
tre os antigos Romanos. Límpido.

vErtIcAIs: 1. Oferecer. Voador. 2. Parcela. Vendedei-
ra ambulante de peixe. 3. Estiagem. Acentuar com til. 4. 
Espécie de bisca em que cada parceiro joga com dez 
cartas e obriga a naipe. Avançava. A mim. 5. Descan-
so religioso que, conforme a lei de Moisés, os Judeus 
deviam observar no sétimo dia da semana. Senão, di-
ficuldade. 6. Que é próprio dela. Junta. 7. Patrão. Mau 
hálito proveniente de certas perturbações digestivas. 8. 
Forma antiga de mim. Contr. da prep. em com o art. def. 
a. Conjunto das pessoas mais cultas. 9. Esquadra naval. 
Qualquer compartimento de uma casa. 10. Viajante. Per-
fume. 11. Agastaram-se sem dizer o motivo. Discurso.

87

3
8

um tipo encontra um amigo e pergunta-lhe:
- Olha lá, já começaste a fazer a tal nova dieta 
de emagrecimento?
O amigo: - já.
- Então e que tal? 
– pergunta o outro muito interessado.
O amigo:- Olha, em 21 dias já perdi… três se-
manas!

fAlAr só DEpOIs DA rEfEIÇÃO
uma senhora para o empregado o dono do 
aviário: - Não estou nada satisfeita com o 
papagaio que me vendeu a semana passada. O 
papagaio só fala depois de eu lhe dar comida!
O dono do aviário: - peço desculpa, mas, real-
mente, esqueci-me de lhe dizer, minha senhora. 
O malandro só fala depois das refeições…

sin city 2: a dama Fatal
O mundo mudou bastante nos últimos anos e 

Sin City: A Dama Fatal continuação do filme 
que alcançou certo sucesso em 2005, não acom-
panhou essa evolução. Machista, exageradamente 
violento e sem propósito, o novo filme de Robert 
Rodriguez (que teve codireção do criador, Frank 
Miller) oferece uma visão sexista e ultrapassada 
das mulheres justamente no momento em que a 
pauta feminista está tão em evidência.
Quando Sin City - A Cidade Do Pecado foi lança-

do, o visual impactante que servia de base para toda a 
sua narrativa sustentava um roteiro que já apresentava 
problemas. a dama Fatal repete essa mesma opção, 

privilegiando um apego exagerado ao visual e deixan-
do na superfície aquilo que poderia ser seu grande di-
ferencial: uma mensagem, algo a dizer. essa sensação 
de falta de propósito é fruto de uma roteiro que nunca 
decola. repetindo boa parte dos personagens do pri-
meiro filme, como os interpretados por Bruce Willis, 
Mickey rourke e jessica alba, o longa aposta em idas 
e vindas, contando uma série de histórias paralelas que 
se entrelaçam até se encontrarem no desfecho final. 
apoiar-se em frases de efeito, em meia dúzia de cenas 
bonitas e, por vezes, inteligentes e em um humor ofen-
sivo não esconde a visão preconceituosa daquilo que 
parece ser o elemento principal do que Frank Miller 
quis trazer ao protagonismo: a mulher. a tal dama Fa-

tal é vivida por eva green, atriz conhecida por cenas 
de nudez em filmes como Os Sonhadores e 300: A As-
censão do império. o grave aqui é que a construção de 
seu personagem repete aquele estereótipo duvidoso da 
mulher sedutora de corpo escultural que usa sua sen-
sualidade para conseguir o que deseja. para tal retra-
to, há um apego exagerado à nudez, que parece tornar 
seios à mostra e lingeries um elemento fundamental da 
história que é contada. essa hiperssexualização se une 
a uma série de diálogos machistas e ao mesmo padrão 
do filme anterior: personagens que são meros acessó-
rios, atuações monótonas e um certo cinismo irritante. 
É bem verdade que há também boas surpresas: jessica 

alba e josh Brolin, por exemplo, estão confortáveis 
em seus papéis e oferecem os melhores momentos de 
um filme que precisa muito dessas sequências.
Mas é difícil não se sentir desconfortável com as mu-

lheres de a dama Fatal. seja quando são sexualizadas 
demais e por isso têm como esporte destruir o caráter 
de homens bonzinhos e inocentes (como a ava de eva 
green), seja quando se tornam máquinas passionais 
por terem perdido seu grande amor (como a nancy 
de jessica alba); este retrato simplista e questionável 
incomoda. se você conseguir deixar de lado essa obje-
tificação do feminino, talvez se divirta aqui e ali com 
essa adaptação exagerada e canastrona, exatamente o 
que se pode esperar de Frank Miller.
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imPecáVeL!!! 
Duplex com cave toda acabada e gara-
gem. casa muito bem estimada, mes-
mos proprietários desde 27anos! teto, 
janelas e portas novas e muito mais! 
belo, grande quintal. rés-de-chão dis-
ponível ao comprador, segundo andar 
alugado por $815/mês muito intere-
sante! bem situada ao sul da autoes-
trada metropolitana, numa rua bem 
sossegada. 

$479,000

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

Plateau
Magnifico apartamento renova-
do a alugar na rua coloniale. 4 ½ 
com um quarto fechado (poss. de 
separar un 2do quarto). cozinha e 
casa de banho renovadas. Inclui 
os electro-domesticos , aqueci-
mento , electricidade e ar-condi-
cionado. tem um pequeno quintal 
ao uso exclusivo. 

$1350/mês
DIspONIvEl rApIDAmENtE!

A beira de villeray

santo Padre recebeu cd de sacerdote açoriano 
PaPa Francisco aGradece e deixa “conselho
Pessoal” ao Padre Jason

A Secretaria do Estado do Vaticano confirmou ao 
Padre Jason Gouveia a recepção por parte do 

Papa Francisco da cópia nº1 do CD “Cristo Rei-
na”. Numa carta datada de 16 de Setembro do cor-
rente ano e assinada pelo Monsenhor Peter Wells é 
informado ao sacerdote açoriano a recepção do seu 
CD e em nome do Papa o aconselhamento numa 
decisão pessoal. O Pe Jason Gouveia, que em Janei-
ro partirá para o Brasil recebeu a carta da Santa Sé 
esta sexta feira e confessa que “estava ansioso para 
saber se o CD chegaria às mãos do Santo Padre e 
quando recebi uma carta de agradecimento, uma 
alegria enorme brotou do meu coração”, avança o 
sacerdote na sua página do facebook. 
o trabalho foi enviado ao papa por ocasião do seu 

aniversário, no dia 25 de Fevereiro (um mês depois 
do seu laçamento) e, embora não esperasse uma carta 
pessoal do Papa, “fiquei muito contente com esta mis-
siva que também contempla uma resposta concreta a 
um problema de foro pessoal”, avança ainda na sua 
página, sem dar contudo qualquer detalhe sobre esse 
assunto. cristo reina é o primeiro trabalho musical do 
sacerdote açoriano, que foi lançado em janeiro deste 
ano. É o primeiro trabalho de música cristã feito por 
um padre diocesano, inteiramente produzido e gra-
vado nos açores. o cd conta com três participações 
especiais de ruben cordeiro, claudine pinheiro e iva-
nildo silva e é acompanhado por uma banda composta 
por ruben cordeiro (director musical) Francisco Bo-
telho (guitarrista), joão godinho (Baixista), Mário ta-
vares (teclas) e emanuel Maiato (bateria). as músicas 
são maioritariamente (10) composições de um “ami-
go” espanhol que além da música escreveu também as 
letras e deu autorização para que fossem cantadas em 
português. o cd “cristo reina” é um disco indepen-
dente, gravado na Ofi cina da Música pelo produtor 
paulo Melo e está a ser vendido em todas as livrarias 
católicas do país. 
jason gouveia no Brasil ouviu o papa Francisco
recorde-se que o padre gouveia esteve presente com 

um grupo açoriano no Brasil na 28ª jornada Mundial 

da juventude que teve como lema ‘ide e fazei discí-
pulos de todos os povos’, expressão baseada no evan-
gelho segundo são Mateus. o papa Francisco é que  
participou nos actos conclusivos deste encontro inter-
nacional de jovens promovido pela igreja católica, 
naquela que foi a sua primeira viagem ao estrangeiro 
desde o início do pontificado. Jason Gouveia foi um 
dos mais de 30 açorianos que estiveram na cidade ma-
ravilhosa nas jornadas no Brasil e na altura ao correio 
dos açores, numa entrevista à jornalista ana coelho, 
disse: “o papa tem sido uma surpresa de deus para a 
igreja. tem sido a resposta de deus para o mundo e 
para a igreja. era desconhecido e sem complexos, po-

derá apontar metas e colocar como prioridade aquilo 
que é o essencial. os seus gestos e as suas palavras não 
passam indiferentes. o espírito santo surpreendeu-
-nos com um papa surpreendente”. 
Nascido no Canadá vive nos Açores
o padre jason reis gouveia nasceu a 25 de Fevereiro 

de 1980, na cidade de Montreal, canadá, no seio de 
uma família de emigrantes oriundos de rabo de peixe. 
em 1985, dá-se o regresso à sua terra natal, sendo o 
mesmo ano em que inicia a sua formação escolar e ca-
tequética. o gosto pela música e pela igreja revelam-
-se desde cedo. assim, o ano de 1992 marca o ingresso 
no seminário colégio do santo cristo, em ponta del-

gada, e em 1995 matricula-se no seminário episcopal 
de angra, onde viria a fazer parte da tuna desta insti-
tuição. Foi ordenado sacerdote em 2005, na sua paró-
quia, pelo Bispo de angra, d. antónio de sousa Bra-
ga, e nomeado como auxiliar do pároco de são josé, 
em ponta delgada. em 2006 toma posse como pároco 
das paróquias de ribeirinha e de santa Bárbara, cida-
de da ribeira grande. Volvidos dois anos, assume o 
cargo nas paróquias de ribeira das tainhas e de ponta 
garça, em Vila Franca do campo. É ainda nesta loca-
lidade que, presentemente desempenha com desvelo a 
sua missão. outra faceta característica do sacerdote , 
desde há muito, é a sua propensão para o trabalho com 
os jovens, destacando-se na sua participação em inú-
meras edições das jornadas Mundiais da juventude, 
desde o ano 2000. no ano de 2006 funda a Xto- fm, 
a primeira rádio católica de música contemporânea em 
portugal. Mais tarde, em 2008, funda a associação 
XTO, uma associação de jovens fiéis. Actualmente 
frequenta o curso de comunicação s cial e cultura na 
universidade dos açores. participou em vários even-
tos afectos à igreja como a XiV conferência inte na-
cional da novas comunidades, em 2010, em assis; na 
Beatificação do Papa João Paulo II, em 2011, no Vati-
cano; o iii congresso internacional de pentecostes em 
jerusalém e o congresso carismático da arquidiocese 
de toronto, no canadá, ambos em 2013.
n.c./c.r.
padre jason participou nas jornadas no Brasil onde 

o papa falou
o cd que contém o trabalho musical do pe jason 

gouveia – cristo reina- chegou já às mãos do papa 
Francisco, segundo informa uma nota do sacerdote na 
sua página do facebook, onde cita a carta assinada pelo 
assessor, Monsenhor peter Wells.  o pe jason gou-
veia, que em janeiro partirá para o Brasil recebeu a 
carta da santa sé na sexta-feira e confessa que “estava 
ansioso para saber se o cd chegaria às mãos do santo 
padre e quando recebi uma carta de agradecimento, 
uma alegria enorme brotou do meu coração”, avança 
o sacerdote na sua página do facebook, e citado no 
portal da diocese.

ANTóNIO PEDRO COSTA
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JOEL NETO

REGRESSO A CASA | UM DIÁRIO AÇORIANO

vais levar o teu vareJo

TERRA CHÃ, 18 DE AGOSTO DE 2014
Um tipo aproxima-se da recta final de um livro em 

que vem trabalhando há quase três anos, começa en-
fim a vislumbrar os últimos quilómetros de uma ma-
ratona que lhe tem custando tanto a percorrer quanto 
é suposto custar quando os livros têm significado – 
exausto e instável quando está com as mãos no tecla-
do, cheio de culpa e tão instável como antes quando 
se permite levantá-las por umas horas –, e de repente 
como que não quer acabá-lo. algo dentro dele o trava 
e o convida ao desleixo e o desafia a ir gozar a vida, 
o que quer que isso seja. É o momento mais difícil 
de todos, talvez. chega a apetecer-lhe o regresso do 
inverno, como se os elementos em fúria pudessem ao 
menos tornar a existência um pouco mais tangível. 
Há uma intimidade connosco próprios, enquanto es-
crevemos, que está para além da realização de ter es-
crito. chamamos-lhe dor, à falta de melhor palavra. e 
por que não há-de ser isso o gozar da vida – isso mes-
mo que, ao fazê-lo, não queremos afinal que acabe?

TERRA CHÃ, 19 DE AGOSTO DE 2014
oh, pá, não digam “a bebé”. não escrevam “a 

bebé”. “a bebé” só é português no inefável prof. Ma-
laca e no Houaiss, que no entanto constitui apenas 
um catálogo suplementar de recursos (e, em todo o 
caso, regionalista). “a bebé”, não. chamem-lhe “a 
menina”, se quiserem. não me enervem.

TERRA CHÃ, 20 DE AGOSTO DE 2014
a decisão de passar a impor a etiqueta satirical 

(“satírico”) aos posts de Facebook com notícias 
deliberadamente falsas, usadas como elemento de 
humor, é um gesto de responsabilidade por parte de 
Mark Zuckerberg. as redes sociais, e o Facebook 
em particular, não estão só a mudar o modo de viver 
de milhões de pessoas ao redor do mundo: estão a 
mudar os códigos e as percepções dos factos. com-
pensar esse desconcerto é uma obrigação da parte de 
quem se alimenta milionariamente dele. Mas não nos 
enganemos: é como tentar curar o Ébola com aspi-
rinas. a globalização espartilhou a informação e, ao 
mesmo tempo que a tornou acessível a mais pessoas, 
tornou também menos capaz de discernir uma ironia, 
um mito ou uma simples mentira gente que outrora 
mais dificilmente se deixaria atropelar por eles. Des-
se ponto de vista, talvez até seja injusto responsabi-
lizar as redes sociais: são um fenómeno recente, a 
jusante de uma série de outros que ao mesmo tempo 
enriqueceram a matéria à nossa disposição e expuse-
ram a nossa incapacidade de decifrá-la. como aquan-
do de tantos outros saltos dados pela indústria, não 
estávamos preparados para a internet. assinalar os 
posts satíricos dos jornais satíricos é insuficiente por-
que em todas as restantes situações continuaremos a 
confundir o trigo e o joio, no conteúdo como na for-
ma. cidadãos e, aliás, jornalistas. a visão Facebook 
do mundo (as comoções do dia, as pieguices instan-
tâneas, as curiosidadezinhas, as más prioridades em 
geral) continuará a grassar nos títulos de jornal, nas 
agendas das rádios e na excitação da tV. isto só lá 
iria com educação, e levaria pelo menos uma gera-
ção.

TERRA CHÃ, 21 DE AGOSTO DE 2014
Mudança de director no dn. andré Macedo o me-

lhor jornalista da minha geração, substitui joão Mar-
celino o melhor jornalista com que já trabalhei. não 
devo tanto a outro homem, nesta vida, a não ser ao 
meu pai. permaneceremos amigos e eu continuarei 
a tratá-lo por você, como desde o dia em que me 
recolheu como estagiário, aos 21 anos. j. Franzen: 

“se conseguia manter assim as suas obscuras forças 
escondidas, parecia-lhe razoável pensar que richard 
poderia ter forças correspondentes que também esta-
ria a conseguir manter bem ocultas. Mas aquela era, 
na verdade, uma minúscula fagulha de esperança; era 
o modo como as pessoas loucas se perdiam em fanta-
sias racionais.” “o modo como as pessoas loucas se 
perdiam em fantasias racionais.” as nossas biogra-
fias têm três linhas. Duas.

TERRA CHÃ, 22 DE AGOSTO DE 2014
Conversa de ontem, durante um filme debonaire. Há 

uma diferença entre sempre ter chorado no cinema e 
ter começado a fazê-lo a dada altura. É a diferença 
entre a pieguice e a história, talvez. os sentimentos 
podem não ser hierarquizáveis, mas têm diferentes 
graus de nobreza. she looked up at him and smiled. 
“i knew you’d come!” 
“that shows you wanted me to,” he returned, with 

a disproportionate joy in their nonsense. the white 
glitter of the trees filled the air with its own mys-
terious brightness, and as they walked on over the 
snow the ground seemed to sing under their feet.

TERRA CHÃ, 23 DE AGOSTO DE 2014
Morreu, afinal, o avô da Catarina. O Diário de Notí-

cias pediu-me um epitáfio:
«“era um homem sereno, de poucas palavras. Mas 

de afectos. Prestou um enorme serviço ao Benfica e 
era um de nós. também fez parte daquela grande ge-
ração de que fizemos parte”, diz António Simões. O 
histórico capitão encarnado foi um dos vários antigos 
jogadores que, na companhia de eusébio e coluna, 
se reuniram em casa de augusto josé Ferreira de al-
meida, há quatro anos, para recordar os velhos tem-
pos. jogou-se futebol no terraço, noite dentro.
O antigo médico do Benfica faleceu quarta-feira 

à noite, em Lisboa, vítima de cancro. trabalhou na 
Luz entre 1965 e 1973, ocupando-se de alguns dos 
melhores futebolistas portugueses de todos os tem-
pos, e contribuiu para seis vitórias no campeonato 
nacional e três na taça de portugal, mais um título 
de vice-campeão europeu. nascido em estarreja a 26 
de agosto de 1927 – morreu a escassos dias de com-
pletar 87 anos –, vai hoje a cremar no cemitério do 
alto de são joão, após missa de corpo presente na 
Basílica da estrela (10.00).
especialista em Medicina interna e com especial 

paixão pelo exercício do diagnóstico, era reconheci-
do pelos pares como um homem brilhante e corajo-
so. Tratou algumas das mais importantes figuras do 
mundo do espectáculo das décadas 1960-1990, como 
Beatriz costa, raul solnado ou celeste rodrigues, e 
foi médico do porto de Lisboa e dos Bombeiros sa-
padores, para além de consultor do infarmed. escre-
veu vários livros sobre antibióticos. Licenciado nos 
anos 50, começou praticamente a carreira em goa, 
onde esteve estacionado, como clínico militar, entre 
1954 e 1955. Foi durante várias décadas médico dos 
Hospitais de Lisboa e director do serviço de Medi-
cina interna do Hospital de santo antónio dos ca-
puchos, onde veio a morrer. era pai, entre outros, de 
Frederico Ferreira de almeida, presidente da produ-
tora de televisão Fremantle, e da realizadora Marga-
rida Ferreira de almeida. no início deste ano, ainda 
esteve no velório de Eusébio. Vibrou com o Benfica 
até ao fim.»

TERRA CHÃ, 24 DE AGOSTO DE 2014
a corridinha do costume, no Monte Brasil. penei 

tanto que houve uma altura em que pensei mesmo 
que tinha morrido, porque um daqueles bambis que 
eles lá têm, sempre muito espantadiços, chegou-se ao 
pé de mim e quase me lambeu uma mão. Mas depois 
o Melville ficou de tal maneira furioso que cheguei 
à conclusão de que estava vivo. ou isso, ou o bicho 
revelou-se mediúnico, o que no entanto já seria um 
defeito a mais do que a conta.

TERRA CHÃ, 25 DE AGOSTO DE 2014
É incrível, a companhia que um cão faz.
terra chã, 26 de agosto de 2014
“a refeição chegou muito tempo depois, fumegan-

te, num alguidar de barro de cujo interior provinham 
diferentes odores a infância e a flores.
À sua chegada, a sala inteira pareceu aquecer-se. 

como no passado, josé artur pegou numa fatia do 
pão doce cortado à sua frente e colocou-a no fundo 
do prato, derramando sobre ela sucessivas conchas 
do caldo em que a carne mergulhava. depois ergueu 
gravemente um desses pedaços de carne e passou-
-o para o prato também, cuidando para que não se 
desfizesse. Pô-lo na boca e fechou os olhos, a man-
teiga e o cravinho e o toucinho de fumo diluindo-se 
e recombinando-se numa afluência de sabores que se 
metamorfoseava, ganhando e perdendo e recuperan-
do cambiantes à medida que entravam em acção no-
vos ingredientes ainda, o vinho e a pimenta da jamai-
ca e a cebola e a banha de porco e de novo a carne, 
magnífica, desfazendo-se-lhe na boca e fundindo-se 
com ela, como se esse fosse o seu lugar e nada, bem 
vistas as coisas, passasse de um regresso. comeu até 
ao fim, numa voragem de que não se sabia capaz, e 
depois pegou nos últimos pedacinhos do pão doce – 
massa sovada, lembrou-se – para ensopar o resto do 
molho, comendo-os também. sabia-lhe a terramotos 
e a redenção.”

TERRA CHÃ, 27 DE AGOSTO DE 2014
Quando um tipo dá por si a achá-los todos mais ou 

menos bons homens, será do quê? Está a ficar velho? 
Está a transformar-se num perigoso esquerdista? Está 
deprimido?

TERRA CHÃ, 28 DE AGOSTO DE 2014
Mais revelações: a qualidade dos hambúrgueres da 

Hamburgueria do teatro, o conforto de um sábado à 
tarde no a Minha casa, a maravilhosa relação com o 
mar de o pirata (que já era maravilhosa aquando da 
casa da rosa e do copos & companhia, mas se torna 
a descobrir sempre). Queira Deus que haja mercado 
para isto tudo. para já, vai ser o melhor outono de 
sempre.

TERRA CHÃ, 29 DE AGOSTO DE 2014
Às vezes parece simples: a maior tragédia, quando 

morre um grande narrador, é que se tenham acaba-
do os livros novos de ano e meio em ano e meio. 
com saudades de um novo saramago, ando a reler o 
“Memorial” na velhinha e ultramanuseada edição da 
adolescência. os meus sublinhados seriam hoje total-
mente outros, mas a sensação de milagre é a mesma. 
“o número é de todas as coisas que há no mundo a 
menos exacta, diz-se quinhentos tijolos, diz-se qui-
nhentos homens, e a diferença que há entre tijolo e 
homem é a diferença que se julga não haver entre 
quinhentos e quinhentos.” ora, toma.
de resto, não se pode ser mais uncool do que isto: 

gostar de saramago e, ainda por cima, relê-lo. como 
beber gin, por exemplo. É tão 2013...
Quando fico parecido com o grego do filme “A Res-

saca” – então, sim, sei que tenho de aparar a barba. 
está bem, há quem o conheça por “o gordo”. Mas ele 
também é grego.
a “Ler” convidou-me para o inquérito proustiano 

com que fecha a edição de cada trimestre. entrei no 
jogo:
- um livro que não leu.
não li quatro quintos dos livros que deveria ter lido 

e, de cada vez que julgo ter recuperado algum terre-
no, saem novos livros fundamentais. Falhei o “códi-
gos tributários”, da Livraria almedina, e creio que, 
neste momento, é o meu lapso mais perigoso.
- o(a) autor(a) que mais o irrita.
nicholas sparks. porque é que ele mata sempre o 

amoroso?
- Que frase tatuaria se o obrigassem?
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JORGE CORREIA

a rede GeorGiana
100 detidos em 8 Países

AUGUSTO MACHADO

Esta rede em Portugal fornecia documentos de 
identificação e foi neutralizada pelo Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Foram iden-
tificados 300 locais de refúgios do grupo. É uma 
rede georgiana que assalta casas e cidadãos em 
Espanha, França, Suécia, Grécia, Alemanha, Por-
tugal, Roménia e Áustria. 
a mega operação, coordenada pela europol, resul-

tou em 100 detenções. os autores dos assaltos eram 
quase todos oriundos da geórgia, incluindo também 
alguns membros da máfia que lhes forneciam docu-
mentos falsos para se fazerem passar por cidadãos da 
união europeia e circularem à vontade. trata-se de 
bilhetes de identidade, passaportes e cartas de condu-
ção que poderiam custar até 1500 euros.
segundo foi apurado, coube ao seF realizar cinco 

buscas – em Loures, sesimbra, Montijo, azambuja 
e aveiro – no âmbito de uma carta rogatória emitida 
pelo tribunal de Munique, na alemanha. os alvos 
foram indivíduos que faziam chegar documentos de 
identificação falsificados a outros elementos do gru-
po. À célula em portugal cabia o fornecimento de do-
cumentos de identificação falsos. Nesta ação foi de-
tido um homem e cinco constituídos arguidos, tendo 
sido apreendido, entre outro material, comprovativos 
de transferência de dinheiro. 
em junho do ano passado, na operação “Vory”, na 

grande Lisboa, o seF já tinha desferido um golpe na 
rede, com a detenção de cerca de trinta indivíduos, 
suspeitos de dezenas de assaltos a casas e de crimes 
de falsificação de documentos e auxílio à imigração 
ilegal, entre outros. a investigação apurou também 

que a organização tem ligações a clãs mafiosos  Rus-
sos e tentáculos em muitos países europeus.
este tipo de estrutura criminosa foi detetada em 

portugal em 2010 e distingue-se pela forma discreta 
e engenhosa como os tipos assaltavam residências. 
Munidos de chaves mestras ou ferramentas por eles 
fabricadas, os assaltantes removem os canhões das 
fechaduras, incluindo os das portas de alta segurança. 
os ladrões, nas casas que assaltam procuram jóias, 
relógios e dinheiro e tudo mais que seja de valor, que 
depois enviam para os seus líderes, na geórgia, para 
financiar a atividade. Esta rede criminosa conta ou 
contava com 300 “casas de segurança” espalhadas  
pela europa, locais onde os membros se refugia-
vam com o material furtado. só na espanha já foram 
apreendidos 49 indivíduos. nas buscas foi também 
apreendido documentação falsa, armas de fogo, 26 
mil euros, droga, tabaco contrafeito e mais de 300 pe-
ças de estimação (jóias, diamantes e outros objetos).
alguém, há dias, desabafou: “aos 85 anos, tenho 

medo por mim e pela Humanidade. Vejamos o que se 
passa no mundo; já não basta a ladroagem e os viga-
ristas, temos também o vírus ÉBoLa, sem cura, que 
está a expandir-se de tal maneira que, se não houver 
um milagre rapidamente, a espécie humana corre o 
risco de desaparecer. a guerra na ucrânia está bem 
longe de parar... e putin já avisou que quem se meter 
com a rússia corre o risco de provocar uma guerra 
nuclear. o islamismo já não usa as máscaras habi-
tuais e ataca por todos os lados, assumindo sem pu-
dor que quem não for islamista morre. Francamente, 
gostava de estar a exagerar!... Meus amigos, não há 
árvores más, nem homens maus. apenas há, isso sim, 
maus cultivadores...

desta vez não
é um vasco...
HÉLIO BERNARDO LOPES

Li há momentos o texto de José Pacheco Pe-
reira, no Público, intitulado, O DIA UM DO 

ANO ELEITORAL, e fiquei verdadeiramente si-
derado. Num certo sentido, claro está, dado que a 
realidade ali exposta não comporta ingredientes 
históricos que eu não conhecesse já e de cuja gé-
nese há muito tomei consciência.
assim, a dado passo do seu texto, o académico diz-

-nos que na última semana antes das eleições primá-
rias, houve um encontro secreto entre o secretário-
-geral da ugt e o primeiro-Ministro. Fiquei a dispor 
deste novo pedaço de informação, que desconhecia 
cabalmente. como se torna evidente, josé pacheco 
pereira não é nenhum Vasco anónimo, como tanto 
vem referindo josé Matos correia ao redor do caso 
passos coelho, antes um concidadão deveras conhe-
cido e que tem o dever de não divulgar factos de que 
desconheça a garantia da sua existência. e não duvido 
de que o nosso académico procede sempre assim, a 
menos que seja alvo de uma impostura inimaginável.
nestes termos, josé pacheco pereira prossegue o 

seu texto referindo que, segundo diz o oráculo go-
vernamental, passos coelho convenceu o secretário-
-geral da ugt a aceitar o acordo sobre o salário mí-
nimo. tenho, pois, e pelas razões já antes referidas, 
que continuar a dar crédito a estas palavras do nosso 
académico. Mas onde nem seria necessária a explica-
ção de josé pacheco pereira é quando nos refere que 
a concertação social (que os mil e um governantes 
ora presentes na fotografia desprezam todos os dias, 
a não ser quando têm a ugt no bolso) para marcar 
a grande vitória do governo, é mera fachada inútil 
e muito enganadora. aqui, em minha opinião, é que 
nem sequer haverão opiniões muito distintas, para lá 
dos diretamente em causa, claro está.
deste modo, e sendo que josé pacheco pereira é um 

académico brilhante e que sempre se determinou a 
falar claro – é raro em portugal –, seria muito bom 
que o líder da ugt nos esclarecesse sobre o que se 
contém no texto, o dia uM do ano eLeito-
RAL. Por mim, não duvido um mínimo infinitésimo. 
E o leitor, o que pensa?

PortuGal, País esQuecido

Assistimos à vitória clara de António Costa so-
bre António Seguro. Este último, assumiu a 

derrota e declarou voltar a militante de base ces-
sando todas as suas funções de secretário geral do 
PS.
ainda que o ps viva agora momentos de euforia, pois 

há uma ideia de eventual vitória nas próximas legislati-
vas que paira no ar depois do péssimo momento vivido 
pelo ps nos últimos anos, enquanto cidadãos interes-
sados nos destinos da nossa pátria não podemos dei-
xar de nos sentir inseguros e preocupados com o que 
se seguirá. o desempenho da coligação psd-cds tem 
se mostrado sólido ainda que tenha a vantagem de se 
basear nos difíceis compromissos assumidos pelo últi-
mo governo ps, resultante do exorbitante e alucinante 
despesismo por governos anteriores tanto do ps como 
do psd. continuamos no entanto numa tónica cons-
tante: falta de visão, falta de motivação, falta de força, 
falta de ideias, incapacidade de colocá-las em campo e 
uma invisível mas sentida movimentação de bastidores 
que manifestamente interessa-se mais por satisfazer a 
manutenção de interesses particulares ou de pequenos 
grupos em detrimento de todo o país.
enquanto vi muitos líderes históricos do ps alinharem 

pelo candidato vencedor das primárias do ps, não me 
recordo de nenhum que tenha explicitamente referido 
ideias específicas de Costa liderando um eventual go-
verno socialista. a ideia mais marcante foi que será me-
lhor para o ps, que seria o candidato mais capaz de der-
rotar o psd e cds nas próximas eleições, etc., todas as 
referências sempre baseadas no que seria melhor para 
o ps e nunca ou raramente referindo-se ao país ou ao 
povo português. como cidadão português isto fere-me 
e revolta-me, não pelo prazer que determinado grupo 

sente em fazer valer o seu ponto de vista de um modo 
democrático, mas sim pela incapacidade desse grupo ter 
um visão de futuro e de conjunto do país. isto já havia 
ficado claro em diversos episódios anteriores desde à 
muitos anos e continuou bem patente nos debates entre 
os dois candidatos, seguro e costa. 
não consigo perceber como pode haver contentamen-

to onde não há ideias significativas e alternativas, ideias 
que permitam a própria população ganhar novo ânimo, 
factor que impulsionaria todos os restantes sectores do 
país, pois as pessoas são as principais “ferramentas” de 
uma equipa, de uma empresa, de um país. ainda que em 
debates, em entrevistas mais ou menos extensas, costa 
e Seguro sejam profícuos em afirmar a sua determina-
ção e compromisso em tudo fazerem para melhorarem 
o país, as ideias que suportam acabam por ser pontuais 
ou de alcance muito limitado ou sem se perceber como 
seriam financiadas, estando o país desprovido de recur-
sos como está. Mas isto não se limita ao ps, estende-
-se a todos os partidos sem exceção onde o que reina 
é a completa necessidade de vencer sobre o vizinho do 
lado como se tratasse de um campeonato. entretanto, 
o povo, abusado no seu desinteresse e nalguma igno-
rância dos factos, vê-se mergulhado em promessas de 
ofertas políticas que nenhum impacto trarão, quando 
não mesmo podem trazer prejuízo. com discursos estilo 
Miss universo, onde elas anseiam curar todas as doen-
ças e trazer a paz a todos os cantos do mundo mas não 
fazem a mínima ideia como farão isso, vemos os políti-
cos fazerem o mesmo, manterem uma ilusão análoga de 
que tudo vai mal mas que com eles tudo será remediado 
em pouco tempo. desiludam-se os portugueses de que 
as coisas serão diferentes qualquer que seja a força polí-
tica que entre em governo, pois qualquer país que esteja 
dependente do estrangeiro é como o doente de hospital 
que está dependente dos cuidados e do ambiente que 
lhe proporcionam.  Qualquer cidadão em idade adulta 
sabe que jamais pode manter estilo de vida superior 
ao seu rendimento, e quando isso acontece, só há três 

saídas: ou cria mais rendimento, pede emprestado ou 
reduz despesa. infelizmente pediu-se emprestado sem 
criar mais riqueza e sem reduzir a despesa, antes pelo 
contrário. agora é a altura de devolver, pois se não o 
fizermos, durante décadas seremos como que proscritos 
da capacidade de transacionar financeiramente no pal-
co internacional, com impacto negativíssimo a nível do 
governo mas também das empresas e das pessoas.
É este o principal e imediato problema para o qual 

os políticos nada dizem e não têm soluções. Ainda 
que assistamos a alegrias de efémeras vitórias parti-
dárias, fruto de guerras ricas em interesses próprios 
mas pobres em conteúdo para o país, Portugal conti-
nua esquecido pelos seus políticos e arrisco-me mes-
mo a dizer pelo seu povo, pois não podemos esquecer 
que um povo tem os políticos que merece.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.
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 p j v E D
1-chelsea 16 6 5 1 0
2-southampton 13 6 4 1 1
3-Manchester City 11 6 3 2 1
4-Arsenal 10 6 2 4 0
5-Swansea City 10 6 3 1 2
6-Aston Villa 10 6 3 1 2
7-Manchester U. 8 6 2 2 2
8-Tottenham 8 6 2 2 2
9-Crystal Palace 8 6 2 2 2
10-West Bromwich 8 6 2 2 2
11-Stoke City 8 6 2 2 2
12-Leicester City 8 6 2 2 2
13-West Ham 7 6 2 1 3
14-Liverpool 7 6 2 1 3
15-Everton 6 6 1 3 2
16-Hull City 6 6 1 3 2
17-Sunderland 5 6 0 5 1
18-QPR 4 6 1 1 4
19-Newcastle 3 6 0 3 3
20-Burnley 3 6 0 3 3

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - cLASSificAção

 p j v E D
1-barcelona 16 6 5 1 0
2-valencia 14 6 4 2 0
3-Atlético Madrid 14 6 4 2 0
4-Sevilla 13 6 4 1 1
5-Real Madrid 12 6 4 0 2
6-Celta de Vigo 12 6 3 3 0
7-Villarreal 8 6 2 2 2
8-Eibar 8 6 2 2 2
9-Almería 8 6 2 2 2
10-Granada 8 6 2 2 2
11-Rayo Vallecano 8 6 2 2 2
12-Espanyol 6 6 1 3 2
13-Málaga 6 6 1 3 2
14-Getafe 6 6 2 0 4
15-Real Sociedad 5 6 1 2 3
16-Athletic 4 6 1 1 4
17-Deportivo 4 6 1 1 4
18-Elche 4 6 1 1 4
19-Levante 4 6 1 1 4
20-Córdoba 3 6 0 3 3

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-marseille 19 8 6 1 1
2-bordeaux 17 8 5 2 1
3-Lille 15 8 4 3 1
4-Paris SG 14 8 3 5 0
5-Metz 14 8 4 2 2
6-Saint-Étienne 14 8 4 2 2
7-Montpellier 13 8 4 1 3
8-Nice 13 8 4 1 3
9-Nantes 12 8 3 3 2
10-Lyon 11 8 3 2 3
11-Toulouse 11 8 3 2 3
12-Monaco 10 8 3 1 4
13-Caen 8 8 2 2 4
14-Lens 8 8 2 2 4
15-Rennes 8 8 2 2 4
16-Bastia 7 8 1 4 3
17-Lorient 7 8 2 1 5
18-Évian TG 7 8 2 1 5
19-Stade de Reims 7 8 2 1 5
20-Guingamp 6 8 2 0 6

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 15 5 5 0 0
2-roma 15 5 5 0 0
3-Udinese 12 5 4 0 1
4-Sampdoria 11 5 3 2 0
5-Internazionale 8 5 2 2 1
6-Milan 8 5 2 2 1
7-Hellas Verona 8 5 2 2 1
8-Napoli 7 5 2 1 2
9-Lazio 6 5 2 0 3
10-Fiorentina 6 5 1 3 1
11-Genoa 5 5 1 2 2
12-Torino 5 5 1 2 2
13-Cesena 5 5 1 2 2
14-Atalanta 4 5 1 1 3
15-Chievo 4 5 1 1 3
16-Cagliari 4 5 1 1 3
17-Empoli 3 5 0 3 2
18-Parma 3 5 1 0 4
19-Palermo 3 5 0 3 2
20-Sassuolo 3 5 0 3 2

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 14 6 4 2 0
2-b. m’gladbach 12 6 3 3 0
3-B. Leverkusen 11 6 3 2 1
4-TSG 1899 10 6 2 4 0
5-FSV Mainz 10 6 2 4 0
6-Hannover 96 10 6 3 1 2
7-E. Frankfurt 9 6 2 3 1
8-FC Augsburg 9 6 3 0 3
9-VfL Wolfsburg 8 6 2 2 2
10-Schalke 04 8 6 2 2 2
11-SC Paderborn 07 8 6 2 2
12-B. Dortmund 7 6 2 1 3
13-FC Köln 6 6 1 3 2
14-Hertha BSC 5 6 1 2 3
15-VfB Stuttgart 5 6 1 2 3
16-SC Freiburg 4 6 0 4 2
17-Werder Bremen 3 6 0 3 3
18-Hamburger SV 2 6 0 2 4

alemanha
BundeslIga

Quinta-Feira 2 de outubro
- associação de anGola 
  Fez Festa ao embaixador de anGola

sábado 4 de outubro
- KaraoKe no ParQue de PortuGal

beLL fibe: 880 | Videotron: 255

grupO A j v E D gm gs p
1-OlYmpIAcOs  1 1 0 0 3 2 3
2-JUVENTUS  1 1 1 0 2 0 3
3-ATLÉTICO MADRID  1 0 1 0 2 3 0
4-MALMö  1 0 1 0 0 2 0
juvENtus 2-0 mAlmö
OlYmpIAcOs 3-2 AtlétIcO mADrID

grupO b j v E D gm gs P
1-rEAl mADrID  1 1 0 0 5 1 3
2-LIVERPOOL  1 1 0 0 2 1 3
3-LUDOGORETS RAZGRAD  1 0 0 1 1 2 0
4-FC BASEL  1 0 0 1 1 5 0
lIvErpOOl 2-1 luDOgOrEts
rEAl mADrID 5-1 fc bAsEl

grupO c j v E D gm gs p
1-zENIt  1 1 0 0 2 0 3
2-MONACO  1 1 0 0 1 0 3
3-BAYER LEVERKUSEN  1 0 0 1 0 1 0
4-BENFICA  1 0 0 1 0 2 0
bENfIcA 0-2 zENIt 
mONAcO 1-0 bAYEr lEvErkusEN

grupO D j v E D gm gs p
1-bOrussIA DOrtmuND 1 1 0 0 2 0 3
2-ANDERLECHT 1 0 1 0 1 1 1
3-GALATASARAY 1 0 1 0 1 1 1
4-ARSENAL 1 0 0 1 0 2 0
bOrussIA DOrtmuND 2-0 ArsENAl
gAlAtAsArAY 0-1 ANDErlEcHt

grupO E j v E D gm gs p
1-bAYErN müNcHEN 2 2 0 0 2 0 6
2-ROMA 2 1 1 0 6 2 4
3-MANCHESTER CITY 2 0 1 1 1 2 1
4-CSKA MOSKVA 2 0 0 2 1 6 0
cskA mOskvA  0-1  bAYErN müNcHEN
mAN. cItY  1-1  rOmA

grupO f j v E D gm gs p
1-pArIs sg 2 1 1 0 4 3 4
2-BARCELONA 2 1 0 1 3 3 3
3-AJAX 2 0 2 0 2 2 2
4-APOEL 2 0 1 1 1 2 1
pArIs sg  3-2  bArcElONA 
ApOEl  1-1  14:45 AjAx

grupO g j v E D gm gs p
1-cHElsEA 2 1 1 0 2 1 4
2-MARIBOR 2 0 2 0 2 2 2
3-SCHALKE 04 2 0 2 0 2 2 2
4-SPORTING 2 0 1 1 1 2 1
scHAlkE 04  1-1  mArIbOr
spOrtINg  0-1 cHElsEA

grupO H j v E D gm gs p
1-fc pOrtO 2 1 1 0 8 2 4
2-BATE BORISOV 2 1 0 1 2 7 3
3-SHAKHTAR DONETSK 2 0 2 0 2 2 2
4-ATHLETIC 2 0 1 1 1 2 1
b. bOrIsOv 2-1 AtHlEtIc
s. DONEtsk 2-2 fc pOrtO

LigA doS cAmPeõeS

Atlético madrid 01/10 14:45 juventus
malmö 01/10 14:45 Olympiacos

fc basel 01/10 14:45 liverpool
ludogorets 01/10 14:45 real madrid

zenit 01/10 12:00 monaco
Bayer Leverkusen 01/10 14:45 Benfica

Arsenal 01/10 14:45 galatasaray
Anderlecht 01/10 14:45 Dortmund

rOmA 21/10  14:45 b. müNcHEN
cskA mOskvA 21/10  14:45 m. cItY

ApOEl 21/10  14:45 pArIs sg
bArcElONA 21/10  14:45 AjAx

scHAlkE 04 21/10  14:45 spOrtINg
cHElsEA 21/10  14:45 mArIbOr

b. bOrIsOv 21/10  12:00 s. DONEtsk
fc pOrtO 21/10  14:45 AtHlEtIc

Fernando santos admite chamar ricardo 
carvalho Pela inexistência de 
imPedimento

1-0 mónaco de Jardim Perde em casa

O novo selecionador de 
portugal, Fernando san-

tos, disse que o defesa inter-
nacional português ricardo 
carvalho, a jogar no Mónaco, 
poderá voltar à seleção, uma 

vez que “não existe nenhum 
impedimento”. Fernando san-
tos esteve hoje no estádio do 
Marítimo para assistir ao jogo 
entre a equipa madeirense e o 
Vitória de guimarães, relativo 
à sexta jornada da i Liga, que 
terminou com a vitória dos in-
sulares por 4-0. “se conto com 

Ricardo Carvalho? Não há ne-
nhum impedimento”, adiantou 
Fernando santos, após a parti-
da entre madeirense e minho-
tos. relativamente ao castigo 
que lhe foi imposto pela FiFa, 

o selecionador disse ser “cla-
ramente uma injustiça muito 
grande”, garantindo que em 
breve entrará “com um recur-
so”. segundo revelou, a sua 
visita à Madeira teve por ob-
jetivo “observar tudo e todos”, 
acrescentando que nesta fase 
está “a observar vários jogos” 

“tenho um vasto leque de jo-
gadores para ver. ainda ontem 
(sábado), colaboradores meus 
estiveram a ver o jogo entre 
o sporting de Braga e o rio 
ave (vitória dos bracarenses 
por 3-0). no que diz respeito 
aos jogadores que foi observar 
no jogo entre Marítimo e Vi-
tória de guimarães, Fernando 
santos recusou falar de nomes, 
assinalando que “de uma ma-
neira geral os jogadores que 
observei até agora correspon-
deram às minhas expetativas”. 
o antigo selecionador da gré-
cia, que durante a sua carreira 
como jogador representou o 
Marítimo, na época 1979/80, 
diz ter gostado “de voltar aos 
Barreiros”, acrescentando ter 
“grandes recordações do Ma-
rítimo”, apesar de só ter joga-
do uma época, mas de hoje ter 
tido “a sensação de ter ficado 
vários anos”, observou.

A equipa treinada por Leo-
nardo jardim regressou 

às derrotas, desta vez em casa 
perante um rival vizinho, cujo 
golo foi marcado pelo portista 
carlos eduardo. o Mónaco, 
treinado por Leonardo jardim, 
voltou a perder, desta feita em 
casa, por 1-0, perante o vizi-

nho nice, na oitava jornada 
da Liga francesa, cujo golo foi 
marcado por carlos eduardo, 
o médio que o Fc porto cedeu 
esta temporada à equipa da ri-
viera francesa. com ricardo 
carvalho (saiu aos 46 minutos, 
por lesão), joão Moutinho e 
Bernardo silva no onze inicial, 

a equipa monegasca sofreu 
o golo que viria a ditar a sua 
quarta derrota da época aos 7 
minutos, na conversão de um 
livre. o Mónaco soma 10 pon-
tos (três vitórias, um empate e 
quatro derrotas) e ocupa, pro-
visoriamente, o 12º lugar na 
tabela classificativa.
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 30 15 6 9 46 34 51
2-NE Revolution 30 14 3 13 44 42 45
3-Sporting KC 30 13 6 11 45 37 45
4-Columbus Crew 30 11 10 9 43 36 43
5-NY Red Bulls 30 10 11 9 48 46 41
6-Toronto FC 29 11 7 11 42 45 40
7-Philadelphia U. 30 9 11 10 45 44 38
8-Houston Dynamo 29 10 6 13 35 50 36
9-Chicago Fire 29 5 16 8 37 45 31
10-Impact Montréal  30 6 6 18 34 54 24

gruPo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 30 18 3 9 57 46 57
2-LA Galaxy 30 16 9 5 63 31 57
3-Real Salt Lake 30 13 10 7 50 38 49
4-FC Dallas 30 14 6 10 52 40 48
5-Vancouver W. 30 9 13 8 38 40 40
6-Portland Timbers 30 9 12 9 54 51 39
7-Colorado Rapids 30 8 8 14 41 54 32
8-SJ Earthquakes 29 6 11 12 34 42 29
9-Chivas USA 30 6 6 18 25 58 24

gruPo oeSte

eStAdoS unidoS (mLS)

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

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

sporting 1-1 fc porto
Estoril Praia 2-3 Benfica

sc braga 3-0 rio Ave
boavista 3-2 gil vicente
Arouca 0-1 Académica

marítimo 4-0 v. guimarães
Moreirense 0-0 Penafiel
v. setúbal 2-0 Nacional

p. ferreira 2-0 belenenses

reSultAdoS

U. Madeira 2-3 Benfica B
beira-mar 0-2 fc porto b

uD Oliveirense 3-3 Ac. viseu
marítimo b 2-3 tondela
leixões 2-1 trofense

santa clara 1-3 v. guimarães b
farense 1-0 portimonense
sc braga b 4-2 Atlético cp
sp. covilhã 1-0 Desp. Aves

feirense 1-1 chaves
Oriental 0-2 Olhanense

sporting b 0-2 freamunde

reSultAdoS

v. guimarães - boavista 03/10  15:30
Penafiel  Sporting  04/10  15:15
p. ferreira - marítimo 05/10  11:00
Académica  moreirense 05/10  11:00
gil vicente - Estoril praia 05/10  11:00
fc porto - sc braga 05/10  13:00
Benfica - Arouca  05/10  13:00
Nacional rio Ave  05/10  14:00
belenenses - v. setúbal 05/10  15:15

7ª jornAdA - horAS de montreAl

Benfica B - Santa Clara 01/10  11:00 
Atlético cp - Oliveirense 01/10  16:00 
chaves - u. madeira 01/10  16:00
Ac. viseu - marítimo b 01/10  16:00
guimarães b - beira-mar 01/10  16:00
freamunde - sp. covilhã 01/10  16:00
tondela - sporting b 01/10  16:00
portimonense - fc porto b 01/10  18:00
Olhanense - farense 01/10  20:30
Desp. Aves - Oriental 12/10  16:00
sc braga b - leixões 12/10  16:00
trofense - feirense 12/10  16:00

PróXImA jornAdA

ténis de mesa PortuGal é camPeão da euroPa

KwiatKowsKi sucede a rui costa

sPortinG – Fc Porto Pontos
rePartidos no clássico de alvalade

Tiago apolónia, Marcos 
Freitas e joão Monteiro 

derrotaram a seleção da alema-
nha por 3-1. portugal sagrou-se 
este domingo campeão da euro-
pa de ténis de mesa pela primei-
ra vez, ao derrotar a alemanha, 
por 3-1, na final por equipas 
que se disputou no Meo arena, 
em Lisboa. no embate entre as 
duas melhores equipas conti-
nentais, Marcos Freitas, quarto 
do “ranking” europeu, conquis-

tou o ponto decisivo, ao bater o 
número dois, timo Boll, por 3-1 

(12-10, 5-11, 11-6 e 11-9), ne-
gando à alemanha o seu sétimo 

título consecutivo. o jogador 
madeirense iniciou a final com 
um vitória sobre steffen Men-
gel, por 3-0 (11-8, 11-8 e 11-8), 
antes de timo Boll derrotar joão 
Monteiro, por 3-0 (11-7, 11-1 e 
11-8). no terceiro jogo, tiago 
apolónia também foi decisivo, 
ao desempatar a final a favor de 
portugal, com um triunfo sobre 
o número um europeu, dimitrij 
ovtcharov, por 3-1 (11-7, 11-2, 
11-13 e 11-9).

Um autogolo de sarr, após 
um golo madrugador de 

jonathan silva, ditou o resul-
tado final. O Sporting esteve, 
aparentemente, por cima na 
partida, mas o Futebol clu-
be do porto fez uma segunda 
parte de nível e conseguiu por 
algumas vezes levar perigo à 
baliza de Rui Patrício. No fi-
nal dos noventa minutos, tudo 
como começou. Leões e dra-
gões dividem os pontos. o pri-

meiro encontro entre sporting 
e Futebol clube do porto ter-
minou com um empate a um 
golo. os dois tentos da partida 
foram marcados por jogado-
res leoninos. um autogolo de 
sarr aos 56 minutos igualou o 
marcador que, praticamente, 
começou com 1-0 para a equi-
pa da casa. jonathan silva, 
estreou-se a marcar, mas nem 
isso fez com que os pupilos de 
Marco silva conseguissem os 

três pontos em disputa. depois 
de uma primeira parte onde 
os leões foram quase sempre 
mais fortes os portistas iguala-
ram o jogo, com um infortúnio 
de sarr e alguma sorte, mas o 
que conta é o resultado final 
e esse ficou numa igualdade 
a um golo. portoo primeiro 
encontro do ano entre as duas 
equipas, ainda assim, foi um 
bom espetáculo.

O ciclista polaco Michal 
Kwiatkowski sagrou-

-se hoje campeão do Mundo 
de fundo de elite, ao vencer a 
prova dos Mundiais de estrada 
de ponferrada, em espanha, 

sucedendo ao português rui 
costa. com um ataque na úl-
tima das 14 voltas ao circuito 
desenhado em ponferrada, 
Kwiatkowski completou os 
254,8 quilómetros de prova 

em 6:29.07 horas, com um 
segundo de vantagem sobre 
o australiano simon gerrans, 
medalha de prata, e o espanhol 
Alejandro Valverde, que fica 
com o bronze pela segunda 
vez consecutiva. Vencedor no 
ano passado em Florença, rui 
costa foi o melhor português, 
ao terminar em 23.º, a sete 
segundos de Kwiatkowski, 
primeiro polaco a sagrar-se 
campeão do Mundo, que será 
portador da camisola “arco-
-íris” durante o próximo ano.

ainda não Foi desta

O Impacto voltou a per-
der, 2-0 frente ao Crew 

de Columbus no estado de 
Ohio. Uma vitória fácil da 
equipa da casa frente a um 
Impacto sem Nacho Piatti e 
que se ressente muito neste 
final de época. 
ethan Finlay marcou logo aos 

2 minutos do jogo e o impacto 
nunca mais conseguiu regressar 
à partida. no início da segunda 
parte, foi Frederico Higuain a 
marcar num penalti. Bernardo 
anor foi o infeliz protagonista 
do que poderá ser o falhanço do 
ano, na recarga do remate tony 
tchani e frente a uma baliza 
completamente aberta atirou 
a bola ao poste. incrÍVeL!! 
Vale a pena ir ver. Frank Klopas 
foi outra vez expulso do banco 

quando o cronometro indicava 
67 minutos. o jogo era de pou-
co interesse para o impacto, 
mais ainda não foi desta que 
venceram um jogo fora para o 
campeonato. o impacto nunca 
esteve perto do golo. a única 
ocasião surgiu pelos mesmos 
atores do costume di Vaio e 
romero. Foi mais um jogo para 
cumprir o calendário. esta der-
rota permite ao crew de atingir 
o quinto lugar e assim passar a 
frente do toronto Fc, talvez a 
única razão para sorrir. 

HOUVE FESTA...
a equipa teve razões para 

celebrar a semana passada, 
com o empate dos red Bulls 
no salvador frente ao cd Fas 
por a marca de 0-0, o impacto 
fica assim qualificado para os 
quartos-de-final da Liga dos 
campeões da concacaF. o 
próximo encontro será no dia 
22 de outubro em nova iorque 
não servirá de nada. o impac-
to segura assim o primeiro lu-
gar do grupo e atinge a fase se-
guinte com jogo marcado para 
o estádio olímpico em feve-
reiro ou março. a emoção de 
fevereiro 2009 poderá voltar 
aos corações montrealenses. 
o próximo encontro do im-

pacto é domingo, dia 5 de 
outubro frente ao Fire de chi-
cago às 17 horas. o próximo 
jogo no estádio saputo é no 
dia 11 de outubro frente ao re-
volution da nova inglaterra.

DANIEL
LOUREIRO
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MISSA EM MEMóRIA 
DO SANTO FREI ANDRÉ

AU MAUSOLÉE SAINT-FRèRE-ANDRÉ

DOMINGO, 5 OUTUBRO  
MISSA EM FRANCÊS àS 14H00


