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Grandiosa festa em 
honra de são Paulo

VER PÁGINA 14

casos de ebola na 
europa é “inevitável”

LONDRES (Reuters) - Mais casos do vírus Ebo-
la vão se espalhar quase que inevitavelmente 

pela Europa, mas o continente está bem preparado 
para controlar a doença, disse nesta terça-feira a 
diretora regional da Organização Mundial da Saú-
de (OMS).
em entrevista à reuters poucas horas após o primei-

ro caso de contágio local de Ebola ser confirmado na 
europa, em uma enfermeira na espanha, a diretora da 
oMs para europa, Zsuzsanna jakab, disse que mais 
incidentes do tipo são “inevitáveis”.
autoridades de saúde espanholas disseram que três 

pessoas foram hospitalizadas, além da enfermeira, 
para tentar conter uma maior disseminação do ebola, 
após o primeiro caso de uma pessoa a contrair o vírus 
fora da África.
“tais casos importados e eventos similares ao que 

aconteceu na espanha também vão acontecer no fu-
turo, muito provavelmente”, disse jakab à reuters em 
entrevista por telefone de seu gabinete em copenha-
gue.
“É algo bastante inevitável... que tais eventos ocor-

ram no futuro, por causa do grande número de viagens 
tanto da europa para os países afetados como no sen-
tido inverso”, disse.

8
ordenação sacerdotal 
do P. José cardoso

6
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cArNEIrO: Carta da Semana: 2 
de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Tenha pensa-
mentos positivos, pois nem tudo 
na vida nos pode correr pelo me-

lhor. A vida exige de cada um a tarefa de 
lutar e vencer. Saúde: Não terá que se 
preocupar, está em plena forma.
Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: Rai-
nha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: 
Desta vez vai deixar os precon-

ceitos de lado e lançar-se na paixão de ca-
beça. Saúde: Tendência para dores mus-
culares. Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta da Semana: Ca-
valeiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua 
família necessita que lhe dê mais 

atenção. Dê a mão a quem dela precisa. 
Uma palavra de consolo será sempre bem 
recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado 
com os seus ossos. Dinheiro: O esforço 
profissional vai ser reconhecido. Números 
da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta da Sema-
na: Cavaleiro de Copas que sig-
nifica Proposta Vantajosa. Amor: 
Pequenos desentendimentos 

poderão deixá-lo muito magoado. Veja 
sempre a vida que Deus lhe dá como uma 
oportunidade para melhorar. Saúde: O seu 
organismo pode ressentir-se. Dinheiro: 
Torna-se urgente uma mudança de atitude. 
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta da Semana: Vale-
te de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Uma 
boa conversa com o seu compa-

nheiro fortalecerá a vossa relação. Lem-
bre-se que na vida não há impossíveis, 
apenas objetivos mais difíceis de alcan-
çar! Saúde: Cuidado com os rins, beba 
muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas 
oportunidades, não as deixe fugir. Núme-
ros da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta da Semana: Rai-
nha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa 
ou Fria. Amor: Poderá andar de 

paixão em paixão. Domine a sua agita-
ção, permaneça sereno e verá que tudo 
lhe sai bem! Saúde: Sentir-se-á em forma. 
Dinheiro: Surgirão vários projetos que lhe 
permitirão alcançar aquela quantia de que 
tanto necessita.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta da Semana: 5 
de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute sempre pela sua feli-
cidade, não se deixe vencer pelos 
obstáculos. Só você é responsável 

pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer 
algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré 
pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 
Rei de Copas, que significa Poder 
de Concretização, Respeito. Amor: 
Vai apaixonar-se facilmente, esta-

rá com um grande poder de sedução. A 
vida é um dom maravilhoso. Agradeça a 
Deus por ela! Saúde: Estará em boa for-
ma. Dinheiro: Pode agora comprar aquele 
objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta da Semana: Va-
lete de Copas, que significa Lealda-
de, Reflexão. Amor: Tente ser mais 
seletivo nas suas amizades. Se es-

cutar o seu coração e agir de acordo com a 
sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: 
Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinhei-
ro: Tenha algum cuidado com as pessoas 
que trabalham consigo, pois se lhes abrir o 
jogo poderá sair prejudicado. Números da 
Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta da Sema-
na: 7 de Ouros, que significa Tra-
balho. Amor: Não diga nada antes 
de pensar bem naquilo que vai di-

zer, pois essa impulsividade joga muitas 
vezes contra si. Se seguir em frente e fizer 
o que tem de ser feito, todos acabarão por 
aplaudi-lo! Saúde: Cuide mais dos seus 
pés. Dinheiro: Não deixe que os outros 
tomem decisões ou falem por si, imponha 
o respeito no seu local de trabalho. Núme-
ros da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta da Semana: 
O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Não deixe que terceiros se 
intrometam na sua relação afetiva. 

Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saú-
de: Dê mais atenção à sua saúde, pois na 
verdade quando julgamos estar bem nem 
sempre o estamos. Dinheiro: Período pou-
co favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta da Semana: A Pa-
pisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Não se 
precipite numa decisão importan-

te. Analise todos os factos e pense fria-
mente. As decisões precipitadas não lhe 
serão favoráveis. Saúde: Cuidado com 
os resfriados.Dinheiro: Exponha as suas 
ideias de forma clara e objetiva para que 
elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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Jantar de ação de Graças
O Clube Portugal de Montreal organiza no sábado, 11 de outubro de 2014 o seu tradio-
nal 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/chou-
riço, 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. 

colheita de maçãs 
O Centro de Ajuda a família organiza sábado, dia 18 outubro as 10 horas , uma colheita 
de maçãs no Verger Petits et Fils em Mont-Saint-Hilaire. Haverá transporte com um auto-
carro escolar. De regresso às: 16h00 no Centro situado no 4850 De Lorimier. Para mais 
informações 514-982-0804. Reserve o seu lugar antes de sexta-feira, dia 10 de outubro. 
Aceitamos apenas dinheiro e não se esqueça de trazer a sua merenda!

núcleo do QuéBec, cPm
Informam-se que no próximo dia 8 de Outubro, estarão em Laval, no terreno pertencente 
à Missão Nossa Senhora de Fátima, 1815 rua Favreau, pelas 10h30, S. Excª o Senhor 
General J. Chito Rodrigues, Presidente da Liga Central dos Combatentes e o Senhor 
Coronel Fausti no Hilário, Secretário-geral da Liga Central, a fi m de procederem ao des-
cerramento da Placa do Centenário da Primeira Guerra Mundial, no Monumento em Ho-
menagem aos Combatentes Portugueses. Posteriormente, no dia 1 de Novembro, às 17 
hrs., proceder-se-á — no mesmo local — à inauguração do Monumento de Homenagem 
aos Combatentes Portugueses, na presença de várias enti dades ofi ciais e dos anti gos 
combatentes do Ultramar, seguindo-se missa e jantarconvívio.

concerto de música
O estúdio de música antiga de Montreal organiza um concerto dedicado a música sagra-
da do 16º século de Portugal e Espanha no 12 de outubro às 15h e será apresentado, ter-
ça-feira, dia 28 octobre às 20 h, na emissão de rádio ICI Musique (100.7 FM à Montréal) 
“SOIRÉES CLASSIQUES”, animado por Mario F. Paquet.
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
Sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30

MANUEL DE 
SEqUEIRA RODRIGUES

EDITORIAL

um PortuGuês no irak

Foi vasta a influência do Canada no Mun-
do na defesa da Paz, somente contrariada 

agora pelo Governo de Stephen Harper, que 
inicia uma participação direta na guerra no 
Irak. 
embora tenham sido praticados actos degradan-

tes, de frustração e mortes em direto, que escon-
dem interesses obscuros de homens mercenários, 
onde mãos escondidas pagam serviços de agres-
sões e ingerências, contra as realidades sociais, 
económicas e humanas do povo do irak. com-
batem sobretudo num caminho que foi aberto há 
10 anos e já conta com milhares de mortos. É a 
violência exercida pelo poder ilegítimo estran-
geiro, que prefere a «morte pela morte».  o povo 
do irak, só se vê a fugir sem vitória à vista. che-
gam-nos todos os dias informações várias sobre o 
que se passa e juntando algumas peças, percebe-
mos algo errado nas ideias e justificações que nos 
transmitem e tentam impor.
a bitola dos direitos humanos, nas democra-

cias ditas ocidentais e no Canada, que justificam 
agressões e ingerências tem muito que se lhe 
diga. de facto, a proteção das pessoas, das suas 
vidas e da sua dignidade conta pouco quando se 
procura justificar as mortes de crianças, popula-
ção isolada, destruição de um espaço, escolas e 
hospitais incluídos. são vários os países alegada-
mente defensores dos direitos humanos, que pela 
noite fornecem mais armamento nas várias ver-

tentes dos conflitos que rodeiam o imperialismo 
moderno.
a violência provoca violência, sofrimento do 

povo e leva ao agravamento da situação econó-
mica e procura impor aos trabalhadores a liqui-
dação de direitos sociais. Mas a resistência e a 
solidariedade dos povos não cessa e criam meca-
nismos de resistência e organizam-se em defesa 
do seu futuro, em defesa da paz, porque é possí-
vel viver e ser feliz no mundo. se formos bem a 
ver... um “excluído” no irak o que quer? deixar 
de ser excluído. na mesma linha de pensamen-
to, a efabulação das relações religiosas «devem 
ser respeitadas coerentemente» escondem a ver-
dadeira matriz cultural dos diferentes povos que 
partilham a vida e a posição de cada um na so-
ciedade.
guardo a imagem de profundidade da vida de 

fidalguia no Irak, com seus usos e suas taras, algo 
muito forte na composição dramática em que se 
prepara, se precipita, dramaticamente, a acção 
pirata debaixo de armadilhas que retomam o ca-
minho dos provocadores em vitimas e governam 
as intrigas no governo com o fogo do petróleo e 
influência estrageira. O mau tempo no Irak, deixa 
para o povo as coisas deformadas, covas e pedras 
o ar da noite e onde - só a natureza é a Verdade. 
Morrer em nome da vida, através da relação do 
homem com deus, do pecador com o redentor, 
faz parte dos círculos apertados. esta corrente 
apenas frutifica nas zonas pobres, que contradi-
zem o mais elevado nível de vida no espaço ao 
lado e não andam longe dos tempos primitivos 
e do social populista. irak, terra com sombras e 

enfeitiçada de todas as histórias, onde o homem 
busca, antes de tudo, a confirmação da sua reali-
dade. no irak para muitos jovens, pode não ser 
evidente qual é o lado certo, porque as condições 
são muito adversas. um estudante vê-se depara-
do com uma pressão extraordinária entre a guer-
ra e bons resultados nos estudos ou no trabalho. 
para os estudantes, que foram obrigados a aban-
donar a escola e acompanhar os pais na fuga para 
entrarem nos países amigos, só com um passa-
porte na mão. ou ajudar com o seu trabalho no 
sustento da família. os seus sonhos podem ainda 
ser os mesmos, mas os obstáculos foram-se mul-
tiplicando de tal forma  que as migalhas com que 
vivem... levam a gestos brutais e serem acusados 
de crimes: na realidade lutam pelos seus direitos 
e matriz cultural ou no combate às políticas que 
destroem os seus sonhos de viverem em paz. 
Em equipa criam dias de amizade, de coope-

ração, com chuva ou com sol, com feridas e 
cansaço, sentem que podem melhorar o Irak. 
Vi e ouvi o que sentem... nesta juventude bri-
lha nos seus olhos a chama da esperança.
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os meus 10 restaurantes da comunidade

Muitos ficaram surpreendidos sobre os meus 
“10 frangos”, mas quero vos dizer que os arti-
gos dos meus 10 anos não acabaram com um 
artigo. Já preparei outros artigos para festejar 
os meus 10 anos, alguns vão ser interessantes 
outros nostálgicos depende da área que eu vou 
tocar. Para continuar a minha vaga de artigos, 
esta semana escolhi os meus melhores 10 “TOP 
10” restaurantes na comunidade. 

SOLMAR: o restaurante solmar foi durante 
muitos anos a referência da gastronomia por-

tuguesa em Montreal. apesar de tudo, podemos 
também notar uma grande história neste grandioso 
restaurante que tem mais de 42 anos com as portas 
abertas. com vários fadistas tal como a Marta ra-

poso, suzi silva e cathy pimentel acompanhado 
pelo Luís duarte (que está de volta nesta grande 
família) e José João a todos os fins-de-semana, o 
solmar é sinónimo de cultura e de visibilidade de 
portugal. também podemos notar que nos últimos 
anos o grande cozinheiro ricardo Mendes acom-
panhado por de 3 outros grandes profissionais Luís 
gravito, avelino castro e Franklim gomes, traba-
lhando ao lado dos chefes franceses do restauran-
te La sauvagine, estão a dar o toque na nova gas-
tronomia portuguesa em Montreal para redourar o 
nome, solmar. ao mesmo tempo, podemos ver e 
apreciar os grandes valores deste restaurante com 
uma equipa dinâmica, tudo para dar aos clientes o 
que há de melhor na gastronomia portuguesa.

CASA MINHOTA: o restaurante casa Mi-
nhota está aberto há mais de 35 anos e é um 

dos restaurante que ficou a ser a referência da gas-
tronomia portuguesa em Montreal. tudo o que há 
neste restaurante é uma porta aberta a sua cultura, 

SyLVIO MARTINS

a sua gastronomia, que é das melhores em Mon-
treal e o seu serviço um dos melhores. a equipa 
deste restaurante não é das mais rápidas, mas é dos 
melhores que há em Montreal. e, é sem dúvida 
que todos adoram este restaurante.

ESTRELA DO OCEANO: o restaurante es-
trela do oceano é um dos clássicos da comu-

nidade com 40 anos ao serviço da comunidade e 
que tem duas salas muito distintas. uma que pri-
ma as tradições portuguesas e a outra apresenta o 
modernismo e a beleza da nossa cultura. também 

podemos notar que as sextas-feiras é sempre festa 
no restaurante e que no sábado há fado e guitarra-
da. pratos saborosos, bom serviço, e uma ementa 
bastante variada, tudo para satisfazer o mais indul-
gente dos clientes.

BRASEIRO: Muitos criticaram sobre porquê 
eu não meti o restaurante Braseiro nos melho-

res frangos. acho que este restaurante merece res-
peito porque não é só frango. os proprietários são 
dinâmicos e sabem o que eles estão a fazer. uma 
ementa saborosa e variada, um serviço de qualida-
de, e para finalizar um ambiente muito acolhedor. 

BITOqUE: Há 5 anos este restaurante abriu 
as portas no centro-sul de Montreal e fiquei 

surpreendido mas todos nós sabemos que na res-
tauração não há fronteiras e o restaurante Bitoque 
surpreende muito pela sua qualidade, decoração e 
a escolha da sua ementa que é muito interessante. 
para as pessoas que não foram ainda comer neste 
restaurante, vale a pena dar uma visita. também 
na sua expansão deste restaurante, o “ dom Henri-
que” que apresenta um estilo único em Montreal e 
uma janela a nossa cultura.

DOURO: o restaurante douro é um deles que 
não se pode esquecer. rico na sua apresenta-

ção e estilo onde todos vão estar muito contentes 
no profissionalismo deste restaurante com uma 
equipa de jovens muito simpáticos. situado na 
“petite italie” este restaurante dá um tom bastante 
interessante neste bairro. podemos notar também 
que este restaurante prima um estilo bastante tradi-
cional com um tom moderno. nunca fui dececio-
nado dos pratos. e, muito importante, não é difícil 
achar estacionamento.

NA BRASA: situado no centro da comunida-
de, na rua duluth, o restaurante na Brasa é 

também um dos melhores em Montreal. pratos sa-
borosos, estilo moderno, especiais todos os dias, 
dois proprietários simpáticos. 

BOCA IbéRICA: este restaurante é um dos 
mais novos da comunidade e situado pertinho 

do centro comunitário santa cruz. todos conhe-
cem o Manuel Martins do “Vintage” e quando se 
fala dele, tudo o que ele faz é bom. uma cozinha 
requintada, com pratos saborosos, um serviço bas-
tante rápido e dinâmico, e quando alguém fala des-
te restaurante todos falam da qualidade e da apre-
sentação dos pratos. Vale a pena dar uma vista de 
olhos porque é mesmo muito bonito, moderno e 
boa cozinha.

MA POuLE MOuILLéE: este lugar é tam-
bém num dos melhores, sim é uma churras-

queria mas é muito mais. tem um dos melhores 
frangos, uma ementa bastante original, com nomes 

dedicado a sua família e uma pequena mercearia 
de produtos da casa. uma verdadeira delícia.

CAfé CENTRAL: o café central não é o 
restaurante mas simboliza o que há de me-

lhor. um dos melhores bitoques da comunidade 
com um chefe que faz milagres, especiais do dia e 

um dos melhores cafés da comunidade. uma boa 
equipa dinâmica e sobretudo um bom ambiente 
desportivo prima neste estabelecimento. 
A escolha e os comentários feitos sobre estes 

restaurantes são da autoria deste seu servidor e 
não refletem necessariamente a opinião do Jor-
nal A Voz de Portugal. Espero que todos gosta-
ram do meu “TOP 10” restaurantes.



A Voz de PortugAl  |  8 de outubro de 2014  |  P. 5



A Voz de PortugAl  |  8 de outubro de 2014  |  P. 6

25Anos

JUBILEU OrdenaçãO 
sacerdOtal dO

P. JOsé Maria cardOsO

Apresentamos um pouco da 
vida do Sr. Padre José Maria 

Cardoso, queremos dar-lhe os pa-
rabéns pelo seu trabalho nesta co-
munidade e também para todo o 
mundo, através deste artigo, que 
são suas palavras, historiando os 
seus 25 anos de sacerdote.

GUIMARÃES - MURTOSA
tinha dito ao p. jorge Fernandes, 

provincial na altura, que gostaria 
de fazer um estágio pastoral numa 
paróquia.
em conversa com d. antónio 

Marcelino, bispo de aveiro, surgiu 
a proposta da Murtosa. No fim da-
queles cerca de 100 km que sepa-
ram guimarães da Murtosa, uma 
agradável surpresa me esperava: o 
p. josé gualdino. e o p. josé gual-
dino não era só ele. era ele e o seu 
povo. Viviam um para o outro e um 
sem o outro não se compreendiam.
a Murtosa foi o meu primeiro 

amor pastoral. não se esquecem 
os primeiros amores como se não 
esquece a amizade que ali me foi 

dada, longa como a ria, serena como 
um moliceiro e generosa como um 
campo lavrado.

GUIMARÃES
depois de uma breve passagem 

pela academia militar onde cheguei 
atrasado e cabeludo e fui acolhido 
com um raspanete: - não sabia que 
devia ter chegado ontem? e na sua 
terra não há barbeiros?
- Lá me submeti ao penteado con-

veniente e comecei a correr na para-
da. Depois do curso fiquei capelão 
de tomar.
encontrei o meu general sem nun-

ca ter ido ao quartel e fiquei dispen-
sado sem nunca ter tomado posse. 
o meu destino foi guimarães. o 
grande desafio era a formação.
Foram seis anos de desafios e ini-

ciativas. tínhamos à nossa respon-
sabilidade um grupo de alunos de 
qualidades excecionais. Foi para 
eles, mas sobretudo com eles, que 
se desenvolveram atividades que a 
todos nos marcaram.
o festival guimarães a cantar re-

cordo-me ainda do entusiasmo com 
que colaboravam na fabricação dos 
cenários, na montagem do som e da 
luz, e como sabiam ser anfitriões, 
com um excelente grupo de leigos 
que se tinha juntado a nós, deste 
acontecimento que havia de marcar 
muitos grupos de jovens do arci-

prestado de guimarães.
o primeiro festival foi ganho pelo 

josé perdigão que sendo hoje se-
nhor de grandes palcos já era, na 
altura, senhor de grande voz. a le-
tra e a música eram do p. armando 
e tinha por título joana, joana. as 
caminhadas a santiago não eram 
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populares como hoje as caminhadas 
a santiago.
na altura, era preciso mais prepa-

ração. Mas nós lá fomos a desbra-
var o caminho de guimarães a san-
tiago.
Fomos à igreja da oliveira pedir a 

bênção ao monsenhor josé Maria e 
partimos. o entusiasmo dos nossos 
jovens era enorme. o caminho de 
santiago passou a ser uma tradição 
para os jovens do caViM (pastoral 
universitária).

CAMINhADA MISSIONáRIA
DE MONDIM A GUIMARÃES 
Foi ainda com os nossos jovens 

entusiastas que organizámos uma 
caminhada missionária de Mondim 
de Basto a guimarães. Muitos dos 
nossos jovens vinham de paróquias 
que alongavam essa estrada. tínha-
mos preparado uma oração em jeito 
de encenação gospel que apresen-
távamos às pessoas.
era sobre a missão da igreja e os 

jovens eram os evangelizadores. 
Foi uma experiência de muitos dias 
e de muitas alegrias. ao entusiasmo 
com que nos apresentávamos cor-
respondia um maior entusiasmo de 
quem nos recebia.

CPM E EquIPAS
DE NOSSA SENHORA
o p. joão de creixomil convidou-

me para ajudar nos cpMs (cursos 
de preparação para o matrimónio). 
Foi uma oportunidade ímpar para 

encontrar casais de uma dedicação 
pastoral sem medida. dos cursos de 
noivos às equipas de nossa senho-
ra, foi um passo. de repente estava 
como assistente de duas equipas. 
esperava sempre esses encontros 
com uma alegria de festa. À volta 
da mesa servia-se a fé e a vida dos 
casais nas taças da amizade. semi-
nário em Família a nossa equipa 
formadora achou por bem que se 
desse início a esse projeto. chegá-
mos a estar em contacto com cer-
ca de 80 jovens de várias idades. 
eles vinham ao seminário com as 
famílias várias vezes por ano e nós 
fazíamos visitas a casa deles, so-
bretudo em momentos importantes 
para a família. a missa em santa 
eufémia de prazins É verdade que 
o seminário sempre deu um apoio 
importante aos párocos vizinhos.
naquela altura, porém, pediram-

nos um apoio particular à comuni-
dade de santa eufémia de prazins. 
devo dizer da alegria enorme que 
era poder celebrar naquela comu-
nidade. Há coisas assim: gosta-se 
porque se gosta.
agradeço a essa boa gente a fé 

celebrada e o café tomado, no fim 
de cada missa, com um pedaço de 
regueifa.

ESCOLA DA VEIgA
uma das experiências bonitas que 

guimarães me proporcionou foi 
o tempo em que ensinei na escola 
da Veiga. eu tinha lá sido aluno e 
guardava as melhores recordações. 
como professor, não sei se foi im-
portante o que ensinei mas foi im-
portante o que aprendi. a amizade 
que havia entre os professores res-
tou como herança na passagem dos 
dias.

BENIM
em junho de 1996 chegava a Áfri-

ca. Quando as portas do avião se 
abriram havia uma multidão no 
asfalto à espera dos passageiros. 
ninguém sabe como se comportar 
nestas situações. ao descer da esca-
da uma mão agarrou a minha e le-
vou-me até ao local onde as malas 
haviam de ser colocadas. de repen-

te já não tinha nada comigo: nem 
passaporte nem mala. o rapaz car-
regou a mala e o passaporte até um 
oficial da alfândega que insistia que 
eu devia ter um presente para ele. o 
p. teixeira tinhame dado 100 dóla-
res para uma emergência. ali estava 
a emergência e ali fiquei teso como 
um bacalhau. o meu destino era a 
missão de guema. tudo estava por 

aprender. o que se sabe não se sabe 
se vale. a comunidade acolheu-me 
bem. Passado algum tempo fiquei 
responsável da missão. À medida 
que eu me ia habituando, o corpo 
desabituavase cada vez mais. as 
crises de malária comiam-me qui-
los a olhos vistos. o hospital passou 
a ser uma segunda casa. Mas sem-
pre com muitas atenções por parte 
de todos. Lembro-me de um pastor 
da etnia peul, que usava sorrisos em 
vez de palavras, ter feito uma longa 
caminhada até ao hospital para me 
visitar e me deixar um mamão que 
ele tinha colhido. o mamão não o 
pude comer mas o seu sorriso dei-
xou-me quase curado. do Benim, 
porém, a história indelével é a da 
Madalena. aquele bebé condenado 
à morte por ter nascido com dentes. 
a Madalena foi-me dada. peguei-a 
no colo e trouxe-a para casa. ela 
não tinha nada. nem nome tinha. 
naquela tarde eu dei-lhe o nome 
e dei-lhe a vida. o Benim valeu a 
pena por tudo. Mas valeu, sobre-
tudo, pela Madalena. da dor e do 
amor nunca voltamos da mesma 
maneira.

CANADá
Montreal, não foi uma escolha. Foi 

uma aceitação. a nossa vida como 
missionários tem muito mais a ver 
com aceitações do que com esco-
lhas. o p. Zé Luís introduziu-me 
nesta missão da qual sou responsá-
vel desde agosto de 1999.
uma comunidade é como um ser 

humano. passa pelas diversas fases 

de crescimento. cada uma tem a 
sua graça e cada uma traz os seus 
problemas. Mas é a mesma comuni-
dade. ai de nós se fôssemos crian-
ças toda a vida ou toda a vida vivês-
semos as crises da adolescência.
esta comunidade seduziu-me e 

eu deixei-me seduzir. temos feito 
caminhadas maravilhosas graças à 
generosidade de tantos voluntários 
que dão o seu tempo e as suas capa-
cidades para o bem comum. o tra-
balho meritório é deles. além das 
atividades religiosas que envolvem 
muita gente, há as atividades so-
ciais que hoje reúnem cerca de 500 
pessoas em mais de 20 atividades 
e cursos propostos pela utL (uni-
versidade dos tempos livres).
segredo? onde não é possível der-

rubar muros tentemos abrir uma 
porta. uma simples porta, por mais 
pequena que seja, anula qualquer 
muro, por mais alto que seja.
A esta missão já dediquei mais 

de metade da minha vida como 
missionário. O tempo é um cin-
zel que grava as relações para as 
tornar indeléveis. Um dia, levo-as 
comigo.
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Grandiosa festa em honra de são Paulo

São Paulo, apóstolo da fé, padroeiro da Ri-
beira quente, foi festejado, em grande, pe-

los sócios e amigos da Associação Saudades da 
Terra quebequente, no passado sábado dia 4 
de outubro.

Muitos conhecem a associação saudades da 
terra Quebequente que foi fundada a 15 de ja-
neiro de 1997, e que organizam anualmente, a 
festa do chicharro, na primavera, e a festa do seu 
padroeiro em outubro.

A todos os anos esta sala fica sempre num en-
canto quando nós entrámos na sala de saint-en-
fant-de-jesus, deu para perceber que os orga-
nizadores desta festa, são gente trabalhadora e 
unida. a sala estava muito bonita, iluminada e 

decorada de branco e vermelho. os benévolos 
devem ter trabalhado horas sem fim. 
todos os anos, esta associação surpreende todos 

com esta festa. este ano decidi de fazer descobrir 
esta festa a alguns amigos da minha idade, nunca 
foram a uma festa portuguesa, e, desta vez, quis 
apresentar uma das melhores festas em Mon-
treal. E, no final desta noite, todos me disseram 
que é realmente a melhor festa. Todos ficaram 
admirados, pelo excelente trabalho que foi feito 
pela organização do evento. 
a noite iniciou-se com as boas-vindas, proferi-

das por Mário carvalho, que ao mesmo tempo 
apresentou a equipa que serviria durante a noite. 
esta noite memorável brilhou com o seu espeta-
cular efeito visual, graças à decoração do salão. 
Luz, alegria, boa gente, etc., tudo a módico preço 
para esta magnífica festa. O elenco artístico foi, 
sem dúvida uma das melhores com o conjunto 
MeXe-MeXe e o talentoso dj XMen, que fez 
delirar a mocidade.
já ouvi falar do conjunto Mexe-Mexe (vindo de 

toronto), mas nunca o tinha visto, mas, posso 

SyLVIO MARTINS
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dizer que foi uma verdadeira jóia para todos.
o mestre de cerimónia, Mário carvalho, sa-

lientou que a festa foi um grande sucesso e que 
todos gostaram da festa. também podemos no-
tar que a parte do jantar terminou cedo, o que é 
sensacional, cada prato foi uma maravilha e com 
abundância, desde o início com a entrada de car-
nes frias e queijo, sopa e o prato principal com 

os seus famosos rosbife com batatas (e não es-
quecendo o molho de cogumelos, uma coisa que 
eu adoro), e, finalmente uma grande travessa de 
frutas frescas e pastéis de natas. com tudo isso 
na barriga, é tempo de ir queimá-las, dançando 
toda a noite, com um conjunto que não quis nos 
deixar descansar até ao final da noite, acompa-

nhado do dj XMen que fez a alegria de todos 
com boa música. a mercearia sá e Filhos deram 
uma garrafa de azeite Bom dia, para cada mesa, 
e foi sorteado de uma maneira muita engraçada. 

obrigado por este gesto generoso.
este ano não houve placa, nem homenagens, 

mas sim foi uma grande festa memorável.
parabéns ao presidente roberto carvalho e toda 

a sua equipa pela excelente organização, mas 
também pela capacidade de motivarem inúme-
ros jovens a participar na festa. domingo serviu 
certamente de dia de descanso para os organiza-
dores, que trabalharam muito, e talvez até para 
algumas pessoas que dançaram muito. pelo que 
se viu durante a festa, temos a certeza que todos 

gostaram desta linda noite. 
A Associação Saudades da Terra quebequen-

te agradece a todas as pessoas que se impli-
caram durante a preparação deste grandioso 
evento. Por meu lado, agradeço aos organiza-
dores pelo seu empenho e dedicação durante 
todos estes anos, e viva a Ribeira quente!

O presidente da freguesia de Anjou, 
luis miranda, presente na festa

luiz saraiva dando um tom poético na festa
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Já é tradição que o grupo Coral da Santa 
Cruz organizam o seu jantar benéfico a to-

dos os anos. Sábado passado, com quase 400 
pessoas na grande sala da igreja portuguesa 
de Santa Cruz, festejou-se este organismo tão 
amado desta comunidade com a presença de 
vários convidados. 
na mesa de honra, três padres estavam presen-

te, o sr. padre josé Maria cardoso, o sr. padre 
antónio araújo e o sr. padre pierre Bougie, tal 
como a presença da conselheira das comunida-
des portuguesas de Montreal, clementina san-

Jantar anual do
GruPo coral de santa cruz

tos  acompanhado pelo seu marido, dr. arlindo 
Vieira.
o grupo coral da santa cruz foi fundado em 

1982 e participa na vida pastoral e animação 
das celebrações litúrgicos há mais de 32 anos. a 
responsável deste organismo, a sra. inês gomes 
com o seu grupo de 30 membros, celebrando vá-
rios momentos importantes da igreja santa cruz 
e da fé da comunidade católica portuguesa de 
Montreal.
a equipa da cozinha elaborou uma ementa fan-

tástica que soube cativar as palpitas do pessoal, 
que decidiu de contribuir essa actividade que 
tem um objetivo legitimo. servido pelos jovens 
em ação, a ementa era simples, mas rica de sabo-
res. Os petiscos, a salada de marisco, e bifinhos 

de porco eram tanto, que eu tive a impressão que 
bênção do sr. padre pierre Bougie tinha sido um 
milagre do nosso senhor, como a multiplicação 
dos pães e dos peixes.
Na parte musical, a animação foi confiado ao 

famoso Luís Melo, que foi excelente como ha-
bitualmente, acompanhado pelo dj entre-nós, 
que foi capaz de balear uma sala. 
no momento de agradecimento, o grupo co-

ral foi ao palco, para agradecer a sala pelo seu 
apoio, mas também a responsável, inês gomes, 
com um ramo de flores, pela sua devoção ao gru-
po ao longo dos anos.
Parabéns ao grupo e aos comerciantes que 

foram patrocinadores, especialmente ao Pao-
lo’s Café e ao Pharmaprix com a Manuela 
Grillo, narealização deste evento que foi um 
sucesso, que permita ao grupo coral de santa 
cruz de oferecer cânticos dignos a fé da comu-
nidade crista de Montreal.

MIguEL féLIx
E FOTOS DE MANUEL NEVES
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colheita de maçãs do “vamos comer Juntos”

O Vamos Comer Juntos, uma das inúmeras 
actividades da Universidade dos Tempos 

Livres (UTL), iniciou a sua temporada de acti-
vidades, na passada quarta-feira, com a colhei-
ta das maçãs, no Mont-Saint Grégoire.
durante a confortável viagem, no autocarro do 

sr. antero, a dona alda reis começou por cantar 
um cântico Mariano, mas a senhora júlia Louren-
ço, contestou, dizendo que não íamos em peregri-
nação. então foram cantarolando cantigas mais 
populares e que as pessoas conheciam, tais como 
“ó Laurentina vem à janela”, “o Malhão”, “o au-
tocarro do amor”, etc. no grupo encontrava-se a 
senhora Maria augusta, que pela primeira vez foi 
à apanha de maçãs, mas sentiu a falta das suas 

amigas da serra de santo antónio, parceiras dos 
almoços às quartas-feiras, que quando reserva-
ram, já não tiveram lugar.
Fomos acolhidos no pomar “Le Verger de la 

Montagne”, pelas suas funcionárias, que nos iam 
indicando aonde se encontravam, as várias varie-

dades de maçãs e como as apanhar. a que o grupo 
preferiu foi a “cortland”, que é a mais doce e a 
única que não fica acastanhada depois de descas-
cada, a “spartan”, que é doce, mas meia amarga e 
a “Mcintosh”, com mais sumo e cheia de aroma.
após a apanha, fomos até à cabana de açúcar 

“Le toit rouge”, a que a saudosa dona Beatriz 
recomendou, no tempo, ao sr. padre josé Maria, 
para almoçar. É realmente a que a nossa gente pre-
fere. o dj tem todo o tipo de música portuguesa 
e como é bom dançarino, até nos ensina a dança 
em linha. desta vez, as cozinheiras e o pessoal 
de sala, do Vamos comer juntos, descansaram e 
saborearam uma refeição servida pela equipa do 
toit rouge. sentada há minha mesa, encontrava-

ANTERO bRANCO

se a prima e cunhada da dona alda, a senhora 
Luísa reis, que nos contou que quando se instalou 
em Montreal com a sua enorme família, era uma 
jovem cheia de energia e de sonhos. trabalhava 
numa fábrica durante o dia e à noite numa limpe-
za. além de ajudar às despesas da casa, conseguiu 

amealhar quatro mil dólares. Quis comprar uma 
moradia, mas na altura, ninguém vendia uma casa 
a uma mulher. então decidiu alugar um aparta-
mento, o mesmo problema. o contrato de aluguer, 
a conta da electricidade e do gás, teve de ficar no 
nome de seu pai. no Québec antes da revolução 
tranquila, iniciada nos anos sessenta, pelo primei-
ro-ministro jean Lesage, não era fácil ser mulher.
Encoraje os seus amigos e amigas, principal-

mente os que de uma maneira geral almoçam 
sós, a se inscreverem no Vamos Comer Jun-
tos. Basta contactar a secretaria da Missão de 
Santa Cruz. Se poderem só ir ocasionalmente, 
ligue a confirmar a sua presença até à terça-
feira ao meio-dia.
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MANUEL DE 
SEqUEIRA RODRIGUES

Golfe rosemére Palco de cerimónia
da fundação matthew salsa

Golfe de Rosemére foi, no passado dia 29 de 
setembro, palco do torneio de Golfe, pro-

movido pela Fundação Matthew Salsa. A ação, 
que contou com a presença da Caixa Portugue-
sa Desjardins, A Voz de Portugal, Restaurante 

Douro, Alfred Dallaire | MEMORIA, Restau-
rante Portus Calle, visou essencialmente sen-
sibilizar as boas práticas desportivas, conciliar 
os estudos dos jovens com a prática de ativi-
dade física ao ar livre e recordar a memória 
do jovem estudante Matthew Salsa. o torneio 
de golfe teve 129 jogadores que participaram no 

projeto, envolvendo um total de 220 pessoas no 
jantar. Foram muitos os empresarios que disponi-
bilizaram o apoio, suportando os custos do evento 
e inerentes aos galardões atribuidos aos primeiros 
classificados do torneio de Golfe. A cerimónia e 
convívio desportivo, aberta aos familiares e ami-
gos distinguiram a Fundação Matthew salsa com 
um total de 30.000 dollares recolhidos neste even-
to, que incluiu ainda a partilha do testemunho de 
um dos presentes. recorde-se que Matthew tinha 
18 anos quando nos deixou no horizonte e limite 
da sua vida na terra. era um apaixonado do golfe.

este dia com um clima bastante agradável para 
a prática desportiva, decorreu num cenário pai-
sagístico único, ofereceu a todos aqueles que se 
deslocaram, um conjunto de ações, que fizeram 
desta prova e evento social, diferente de outros 
já realizados. ao longo do percurso animando os 
jogadores à sua passagem estava um apresenta-
dor do restaurante douro, oferecendo petiscos e 
bebidas e do restaurante portus calle, oferecen-
do vinho do porto. Foram vários os motivos para 
que todos aqueles que a Fundação Matthew salsa, 
teve o prazer de receber tenham passado um dia 
agradável e saudável.
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investimento imoBiliário em PortuGal

Portugal merece ser um país com orienta-
ções políticas corretas, com uma produ-

ção legislativa comparável com as melhores 
práticas internacionais, com níveis de endivi-
damento e consumo privado sustentável, com 
soluções claras de atração de investimento es-
trangeiro.  A crise do mercado imobiliário que 
se vem sentindo nos últimos sete anos, com 
uma desvalorização de aproximadamente 
20%!... significa que os investidores têm mais 
probalidades de encontrar um bom investi-
mento em Portugal do que no Canada.
estamos a ver alguns sinais de que o mercado 

imobiliário está a começar a atrair capital nacio-
nal e internacional e, embora o mercado de fi-
nanciamento ainda esteja a sofrer  com a queda 
da pirâmide económica e social, os bancos estão 
dispostos a fornecer quantidades modestas de fi-
nanciamento.
outros fatores mostram também uma acentuada 

melhoria nas perspetivas para o mercado imo-
biliário de uma forma geral.  as taxas de juro 
do euro estão cada vez mais baixas, as taxas de 
financiamento, são cada vez mais atraentes para 
os investidores, que podem também favorecer os 
mercados de escritórios consolidados.   as com-
pras por estrangeiros estão a dinamizar o merca-
do de turismo residencial e já não só na localiza-
ção portuguesa mais turistica o algarve.
o alentejo, ou bem mais perto de Lisboa, como 

é o caso de toda a costa de tróia, ou o douro, 

também estão a começar a estar no mapa dos es-
trangeiros que procuram adquirir casa em por-
tugal, seja para passar férias mais breves, seja 
para estadas mais alongadas.   para tal tem con-
tribuido, como todos sabem, o regime fiscal para 
residentes não habituais, que tem capitalizado a 
vinda de mais turistas europeus, e a autorização 
de residência para investidores, estrangeiros, isto 
é, o tão famoso Visto gold, os quais, através da 
compra de imobiliário podem obter uma auto-

rização de residência no nosso país, acedendo, 
também por esta via, ao espaço europeu.   além 
do dinheiro que fica no País, com esta compra e a 
respetiva fiscalidade inerente, serão pessoas que 
para usufruir do produto, que têm de consumir 
no espaço português, fazem compras comple-
mentares de produtos e serviços, nos setores da 
saúde, comércio, restaurantes ou o lazer. É uma 
realidade que não pode ser ignorada.
são cada vez mais os que escolhem o nosso 

país como segunda casa para férias ou residir 
com as suas famílias, da inglaterra, alemanha, 
Holanda, irlanda, França, espanha, Brasil e já é 
notória a adesão do mercado emergente da rús-

sia e a Ásia. será que a gastronomia, a cultura, o 
clima, a beleza, a segurança e o bom sistema de 
saúde e educação de Portugal tem influência na 

decisão?   sem dúvida.
Mas é também fruto da capacidade de cada um 

de nós em vingar neste clima de instabilidade 
política e económica e conseguir demonstrar a 
todos os mercados o potencial económico e cul-
tural de portugal.
Manuel de Sequeira Rodrigues
Consultor no Imobiliário
514-823-2953 | s.rodriguesmanuel@gmail.com

MANUEL DE 
SEqUEIRA RODRIGUES



A Voz de PortugAl  |  8 de outubro de 2014  |  P. 14

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

importations

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc

os recados e avisos de cavaco no 5 de outuBro
O Presidente da República, Cavaco Silva, 

aproveitou a celebração do 5 de Outubro 
para dar alguns recados e deixar alguns avi-
sos aos responsáveis políticos e ao povo por-
tuguês. 
com legislativas à vista, o chefe de estado pe-

diu para serem evitadas “medidas irrealistas com 
vista a conquistar o voto”, recuperou o apelo a 
“entendimentos partidários” e deixou o aviso de 
que “numa república, ninguém está acima da 
lei”. 
no dia em que portugal celebrou a implanta-

ção da república, cavaco silva recuperou, no 
seu discurso, o apelo a “entendimentos” e “com-
promissos” entre a classe política, advertindo, 
porém, que “a esperança constrói-se, não se 
promete”. neste sentido, e já com as eleições 
legislativas na mira, o presidente da república 
avisou os responsáveis políticos para evitarem 
“uma prática que tem sido constante”: a de faze-
rem “promessas e anunciarem medidas irrealis-

tas com vista a conquistar (...) o voto”. 
os partidos devem, por isso, evitar o “taticis-

mo” e o “imediatismo”, apostando numa “cul-
tura de responsabilidade e verdade” porque “a 

conjuntura que atravessamos não se compadece 
com promessas de facilidades nem com soluções 
utópicas”. 

Refira-se que antes discursou António Costa, o 
candidato do ps a primeiro-ministro, que prome-
teu a reposição dos feriados (5 de outubro e 1 de 
dezembro), suspensos com a chegada da troika a 
Portugal. Este duro discurso ficou também mar-
cado por críticas ao modelo de organização dos 
partidos que são, nos dias de hoje, sinónimo de 
“carreirismo e oportunismo”, o que cria “barrei-
ras” à entrada e participação dos cidadãos. sem 
querer ser “alarmista”, cavaco alertou para o 
risco de “implosão do sistema partidário portu-
guês, tal como o conhecemos”. Lamentando que 
“é cada vez maior a repulsa dos (...) mais qua-
lificados pelo exercício de funções públicas”, o 
chefe de estado chamou também a atenção para 
“o desgaste” e “falta de incentivos” na adminis-
tração pública que só favorece o privado, “em 
regra mais bem remunerado”. 
sem particularizar, cavaco deixou outro aviso: 

“numa república, ninguém está acima da lei. 
não existem privilégios de nascimento ou de 
classe social”. e, em jeito de conclusão, pediu 
aos jovens portugueses para não “enveredarem 
pelo pessimismo (...) quando tanto podem dar à 
vossa terra”.

casos de eBola 
na euroPa é 
“inevitável”
Vários países na região europeia da oMs, in-

cluindo França, grã-Bretanha, Holanda, norue-
ga e espanha, trataram pacientes repatriados após 
contraírem o ebola na África ocidental, onde a 
doença tem se espalhado por guiné, serra Leoa 

e Libéria desde março, matando mais de 3,4 mil 
pessoas no maior surto da doença já registrado.
jakab disse que os funcionários de saúde des-

tacados para cuidar dos pacientes, assim como 
seus familiares e pessoas próximas, eram os que 
tinham maior risco de serem infectados.
“Vai acontecer”, disse. “Mas a coisa mais im-

portante em nosso ver é que a europa ainda se 
encontra em risco baixo e que a parte ocidental 
da região europeia em particular é a mais bem 
preparada do mundo para responder a febres vi-
rais hemorrágicas, incluindo o Ebola”, afirmou.

Cont. da pág. 1
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Realiza-se 24, 25, 26 de Outubro nas Por-
tas do Mar em Ponta Delgada pelo sexto 

ano consecutivo um Festival único de mais de 
dois mil vinhos a prova no evento maior e me-
lhor dos Acores.

a ilha de são Miguel ganha nova vida nestas 
datas, em 2013 mais de 12 MiL pessoas mar-
caram presença neste evento. 
nesta sexta edição estão presentes 120 exposito-

res sendo 80 ocupados por produtores de vinhos 
de todo o pais,  centenas de vinhos vão estar a 
prova, bem como os vinhos açorianos e produ-

o evento “wine in azores” é
onde há o melhor dos acores

tos regionais a carne, peixe, compotas entre tan-
to outros produtos, e também assistir ao “show 
cookings” com muitos chefes convidados como 
o Leonel pereira (algarve), claudio Fontes (Lis-
boa), dalila e renato do restaurante Ferrugem.
justa nobre (Lisboa), Álvaro Lopes (Faial), ce-
sar arruda (ribeira grande), paulo Mota (Hotel 
Marina atlântico ponta delgada), joão couto e 
nuno santos da escola da Formação turística e 

Hoteleira de ponta delgada, antonio alexandre 
professor da chefs academy rtp e restaurante 
citrus Mariott Hotel (Lisboa).
O Festival Wine in Azores não é só um even-

to de promoção de vinhos como também um 
evento de promoção dos Acores. 

fRANCISCA REIS

DuArtE frEItAs vAI OuvIr AÇOrIANOs
sObrE plANO E OrÇAmENtO pArA 2015
O líder do PSD/Aço-

res, Duarte Freitas, 
anunciou a realiza-
ção, “nas próximas 
semanas”, de uma 
auscultação dos re-
sidentes no arquipé-
lago, para a adop-
ção de uma posição 
“mais sólida” do par-
tido no âmbito do 
Plano e Orçamento 
Regional para 2015.
Segundo a agên-

cia Lusa, o Governo 
dos Açores apre-
sentou na terça-feira 
aos parceiros sociais 
uma proposta final de plano anual de investimento 
público para 2015 que totaliza 731 milhões de euros, 
mais 11% do que foi aprovado para este ano. Sexta-
feira, questionado sobre os documentos do executi-
vo açoriano, o líder do PSD/Açores, Duarte Freitas 
disse que a posição do partido será conhecida após 
auscultação dos açorianos, criticando o Governo 
Regional por ter um discurso de “milhões de euros 
cada” de plano em plano e “sem resultados”. 
“Ou as opções são mal definidas ou alguma coisa 

está falhando em todo este processo. Mas, a verda-
de, e o que podemos constatar já hoje, é que o dis-
curso do plano, cada vez maior que o anterior, não 
tem resultado. Resultou na maior crise social e eco-
nómica dos Açores”, afirmou Duarte Freitas. O líder 
do PSD/Açores falava em Ponta Delgada no âmbito 
de uma conferência de imprensa onde apresentou 
um pacote legislativo na área social.
“No âmbito do Plano e Orçamento posso anunciar 

que, para a sua preparação e discussão e para ouvir 
as açorianas e os açorianos, vou deslocar-me, nas 
próximas semanas, a todas as ilhas da região e a 
todos os concelhos”, acrescentou, indicando que só 
depois emitirá a posição final do PSD/Açores
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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, Montreal T.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENHOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse                          T.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 Boul. des Sources, Montreal        T.:514.684.0857
Ass. sAuDADEs DA tErrA quEbEquENtE

T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.:514.844.1011
cIrculO DOs AmIgOs DE rAbO DE pEIxE

T.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-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, Montreal  T.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, rue Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

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
Igr. 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
7 DE OUTUBRO DE 2014
1 EuRO = CAD 1.415240

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

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 
autonome 

e semi 
autonome. 

ótima comida, 
atmosfera 
agradável, 

quartos 
bonitos e 
grandes, 
floresta, 
cuidados 

excepcional, 
preços baixos.

sally
514-802-1229

1-450-243-6455

COMPANHIA EM PAISAGISMO PRECISA DE UM 
INSTALADOR DE “PAVÉ-UNI” ET MUROS “MURET”, 

COM UM MíNIMO DE 3 A 5 ANOS 
DE ExPERIêNCIA.

TONY: 514-688-1420

serviço

vende-se

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

† mArIA HElENA vIcENtE 
Faleceu em Montreal, no dia 4 de 
outubro de 2014, com 51 anos de 
idade, a senhora Maria Helena Vi-
cente, natural de Trabalhias Leiria, 
Portugal.
Deixa na dor seus pais Rebelo Vi-
cente e Idalina Rebelo Vicente, 
irmãs Maria de Lurdes (Manuel) e 
Sandra Vicente (Viet-Que), sobri-
nhos/as Andy, David, Clara, Lucas 
e Laurent, familia e amigos.

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

A missa de corpo presente vai ser realizada hoje, quar-
ta-feira, dia 8 de outubro de 2014 às 10 horas, na igreja 
Santa Cruz. Vai ser sepulada no cemitério Côte-des-
Neiges.
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.
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PAlAVrAS cruzAdAS

SudoKu

2

1

5

5

6
2 7

7

2
3

AnedotAS

2

6

3

1

41

2

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HORIZONTAIS: 1. Disso, Amava. 2. Ateu, Mirim. 3. Recesso, Mau. 4. Macau, Nada. 5. 
Abanador. 6. Ova, Ara. 7. Latitude. 8. Ária, Nosso. 9. Til, Mercado. 10. Inama, Olor. 11. 
Lares, Claro. VERTICAIS: 1. Dar, Volátil. 2. Item, Varina. 3. Seca, Atilar. 4. Sueca, Ia, 
Me. 5. Sabat, Mas. 6. Sua, Une. 7. Amo, Nidor. 8. Mi, Na, Escol. 9. Armada, Sala. 10. 
Viador, Odor. 11. Amuaram, Oro.

5

6

4

5

5

8

no cinema

38

6

ÚltImO DEsEjO NO céu
um evangélico, um católico e um espírita, ao 
desencarnarem chegam ao céu e Deus pergun-
ta a cada um deles o que cada um mais deseja. 

Diz o católico: - quero que acabem com es-
tes evangélicos barulhentos e chatos, já não 
aguento mais tanta gritaria!
Diz logo de seguida o Evangélico: - Deus! Aca-
be com estes católicos arrogantes e idólatras 
que só sabem ficar rezando terço!

O espírita permanece calado e então Deus per-
gunta qual o seu desejo: - Ah, Deus, sou espí-
rita, não procuro nada para mim, só penso no 
bem estar do próximo. se o senhor atender a 
estes dois irmãozinhos já estarei satisfeito…

HOrIzONtAIs: 1. Represa. Irisar. 2. Barrete mouris-
co. Sacou. 3. Variedade de anfíbola actinolítica. Sé-
tima nota da escala musical. 4. Preposição. Grande 
artéria a partir da qual o sangue arterial é conduzido 
a todo o corpo. 5. Pátio. Marinheiro. 6. Bago do cacho 
da videira. Espécie de dança escocesa. 7. Rebanho 
de gado grosso. Feiticeira. 8. Essência odorífera. Car-
ta de jogar. 9. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim 
(prep.). Açude. 10. Líquido esbranquiçado ou amarelo 
claro, em circulação nos vasos linfáticos. Sinal gráfico 
que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 11. 
Ameaçar ruína. Amargo.

vErtIcAIs: 1. Menciona. Parte musculosa do tubo 
digestivo das aves que surge imediatamente após o 
papo. 2. Monarca. Um milhar. 3. Designa admiração, 
cansaço (interj.). Colina de areia amontoada pelo ven-
to à beira-mar e também no interior dos desertos. Des-
pido. 4. Bílis. Pôr ovos. 21.ª letra do alfabeto grego. 5. 
Acidez do estômago. Venerar. 6. Modo de dizer. De-
seje. 7. Repetir. Idónea. 8. Graceja. Estalido de vidro. 
Órgão excretor. 9. Caminhar. Lição. Pessoa ou coisa 
de género feminino de que se fala. 10. Àqueles. Fluido 
aeriforme. 11. Amarelo - avermelhado. Que tem asas

os Boxtrolls
Animação em stop motion com monstri-

nhos fofos que na verdade são super do 
bem e ensinam uma valiosa lição. Está aí uma 
receita de desenho bem agradável. E a ida ao 
cinema para conferir Os boxtrolls, não im-
porta gênero ou idade, valerá a pena, já que 
se trata de um filme bonito visualmente, bem 
humorado e com importantes questões a se-
rem pensadas.
Baseado no livro “a gente é Monstro!”, de 

alan snow, a história se passa na cidade pon-
tequeijo, onde criaturas conhecidas como box-
trolls são vistas como ladrões e assassinos de 
crianças, mas não passam de bichinhos que 
vestem caixas de papelão, vivem no subsolo e 
à noite passam nos lixos da cidade recolhendo 
pequenos tesouros. em uma dessas saídas, aca-
bam levando consigo um bebê e, enquanto a ci-
dade pensa que ele foi 
morto, ovo (que recebe 
esse nome por causa 
da caixa que veste) na 
verdade foi criado com 
muito amor e acredita 
ser um verdadeiro bo-
xtroll. e quando seu 
protetor peixe é levado 
pelo maligno arquibal-
do surrupião, que está 
eliminando todas as 
“pestes” da cidade, ele 
resolve enfrentar seus 
medos e salvar os úni-
cos que reconhece como família.
a produção é fruto do estúdio LaiKa, res-

ponsáveis por coraline e o Mundo secreto e 
paranorman, e tem direção de graham annable 
e anthony stacchi. embora não tenha o mesmo 
apelo sobrenatural destes outros dois desenhos, 
Boxtrolls também conta com um ar mais som-
brio e pesado, retratando uma difícil realidade 
semelhante ao que existe mundo atual, onde as 

pessoas são mesquinhas e as relações familia-
res, complicadas. 
a população de portaqueijo idolatra o queijo e 

acredita em qualquer boato, apoiando apoia as 
maldades do vilão surrupião, que só pensa em 
conseguir a mesma riqueza do prefeito, Lorde 
roquefort. a questão da avareza, maldade, pre-
conceito e outros problemas são mostrados em 
metáforas e situações de adversidade para os 
personagens, mas sempre com um toque de hu-
mor. além da história, merece destaque também 
a dedicação aos detalhes da produção dos cená-
rios, meio esquisitos e distorcidos, mas ao mes-
mo tempo atrativos.  a incrível caverna onde 
moram as criaturas, com suas engenhocas que 
vão desde instrumentos feitos de objetos impro-
váveis até várias lâmpadas no teto imitando um 
céu estrelado, não perde em charme para a ci-

dade, ora ensolarada e alegre de dia, ora escura 
e assustadora à noite. o mesmo também vale 
para o figurino e a aparência dos personagens, 
que enchem os olhos com suas peculiaridades. 
ainda que o enredo seja bem previsível, é na 
personalidade de cada um e na subjetividade de 
suas atitudes que estão as lições que o filme dei-
xa, tanto para crianças como adultos. exemplo 
disso é a pequena Winnie, de gênio forte e ca-
rente do pai Lorde roquefort, que encontra em 
ovo, um amigo, e nos boxtrolls, uma chance 
de mudar a realidade de onde vive. também é 
interessante ver que os capangas de surrupião 
duvidam se são de fato heróis da cidade ou se 
sua crueldade com os monstrinhos é errado. 
E não podemos esquecer uma das grandes 

ironias do filme: o próprio vilão que passa 
por cima de tudo e todos para conseguir o 
status da degustação de queijos, mas sofre 
uma nojenta reação alérgica toda vez que 
come a iguaria.

O prOtEtOr
Expectativa é o que 
não faltava em O 
Protetor, nova cola-
boração entre Denzel 
Washington e o di-
retor Antoine Fuqua, 
responsáveis pelo ex-
celente Dia De Trei-
namento - filme que 
rendeu o Oscar para 
o ator. Confiando de-
mais nas cenas de 
ação superproduzidas 
e na cara de badass 
que o ator já tem qua-
se naturalmente, o lon-

ga peca pelo roteiro pouco inspirado.

sErá quE?
O protagonista aqui é 
Wallace (Daniel Ra-
dcliffe), um cara que 
abandonou a faculda-
de de medicina após 
ser traído pela namo-
rada. Depois de passar 
o último ano preso em 
casa curtindo uma de-
pressão, o rapaz deci-
de ir a festa de um ami-
go e conhece Chantry 
(Zoe Kazan). Bebida, 
música e uma certa 
dificuldade de sociali-

zação criam o pacote completo para que que os 
dois descubram uma conexão que jamais tiveram 
com outras pessoas.

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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Portugalíssimo

produtora
rosa velosa

linha aberta
514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contacto
publicitário: 
514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

poesia da semana

a Política actual
do QuéBec e 

canadá
Comissões e mais Comissões

Sobre Engenheiros e Contratores
Investigando os Ladrões

Sendo Também Exploradores

E quanto não são as Vezes
E os Contribuintes Pagando

Italianos e Franceses
E do Sistema Abusando

Não Medindo Perigos
Abusando Continuamente

Ajudando os Partidos
E roubando à Pobre Gente

Electricidade e Monopolía
É também Exploradores
Para ajudar a Economia

Instalam Novos Contadores

E se não me engano
Brevemente as Eleições do Federal

É já no Próximo Ano
Que a Eleição será Primordial

Vamos Votar para a Poupânca
Para Derrotar o Conservador
É também para uma Mudança

Eligindo o Jovem Trudeau

Viva à Política Canadiana
Agora temos um Trudeau Popular

Fumando Todos a Marijuana
Para a Eleição Ganhar

Promovendo a Marijuana Pura
Para fins de tratamento

Servindo de Grande Cura
Para um certo número de Gente

Doutores tem que prescrever
A Famosa Marijuana

Para então Poder
Curar a juventude Canadiana

O Governo vai Enriquecer
Com os Impostos Cobrados
E o Pessoal Perto a Morrer

Isto é os Mais Drogados

Contudo isso Voto Liberal
E Não para os outros Partidos

Viva a Eleição Federal
Que nos mantém unidos

Estou a chegar ao fim
Exclamando-me nesses instantes

Está cada vez mais ruim
Para iliminar os Fanaticos Militantes

Alvaro Azevedo

costelinha com molho
BarBecue - chef ferran adria

3 dentes de alho descascados (15 g); ½ maço 
de capim limão (30 g); 2 pedaços médios de 

gengibre (65 g); 2 colheres (sopa) de óleo (30 ml); 1,2 kg 
de cebola roxa cortada em cubos médios (7 unidades mé-
dias); 270 g de açúcar mascavo (1 ¾ xícara de chá); suco 
de 2 laranjas (200 ml); 150 g de vinagre de xerez (2/3 xí-
cara de chá); 120 g de melado (1/3 xícara de chá); 120 g 
de mel (1/3 xícara de chá); 60 g de mostarda (¼ xícara de 
chá); 15 g de molho inglês (3 colheres de sopa); 800 g de 
catchup (3 ¾ xícara de chá); 1,2 kg de tomate picadinho (8 
unidades médias); 1 kg de costela suína; sal a gosto

Com o auxílio de um batedor de carne esma-
gue, separadamente, 3 dentes de alho descas-

cados, ½ maço de capim limão e 2 pedaços médios de 
gengibre. Reserve-os separados. Numa panela grande 
coloque 2 colheres (sopa) de óleo, 1,2 kg de cebola roxa 
cortada em cubos médios e leve ao fogo médio por 5 mi-
nutos ou até dourar. Adicione o alho esmagado e refogue 
por 3 minutos. Acrescente 270 g de açúcar mascavo, suco 
de 2 laranjas, 150 g de vinagre de xerez, 120 g de melado 
e cozinhe por 3 minutos. Despeje 120 g de mel, junte o 
capim limão e o gengibre esmagados acima, 60 g de mos-
tarda Dijon, 15 g molho inglês (tipo Worcestershire), 800 g 
de catchup, 1,2 kg de tomate picadinho e cozinhe por 30 
minutos em fogo baixo. Depois deste tempo tempere com 
sal. Passe o molho numa chinoix ou peneira de malha fina 
e deixe esfriar.

DICA: Este molho rende +/- 1 kg e dá para temperar 4 
costelinhas com 1 kg cada. Se você não for usar todo o 
molho, guarde-o por 1 semana em geladeira ou por 6 me-
ses congelado e utilizá-lo depois acompanhando outras 
preparações que preferir. Tempere 1 kg de costela suína 
com sal a gosto, espalhe 1 xícara (chá) de molho barbecue 
(feito acima) e leve ao forno médio, a 180° C, coberta com 
papel alumínio, por 2 horas, regando de vez em quando 
o molho da assadeira. Depois deste tempo retire o papel 
alumínio e deixe mais 20 minutos até dourar. Sirva a seguir 
com salada verde.

PreParação:

inGredientes:

DOsEs: tEmpO:

180M

prEpArAÇÃO:

LUME E FOGO
DIfIculDADE:

MÉDIO

José réGio
FIGURAS DE PORTUGAL

José Maria dos Reis Pereira nasceu em Vila 
do Conde a 17 de setembro de 1889 e nota-

bilizou-se como poeta, novelista e dramaturgo 
com o pseudónimo de José Régio. Oriundo da 
pequena burguesia, fez parte de uma família 
caracterizada por uma profunda religiosi-
dade arcaica, como ele tão bem descreve em 
“Confissão Dum homem Religioso” e que im-
pressiona pela sinceridade e lucidez com que 
trata o tema.
josé régio realizou os estudos 

secundários na póvoa de Varzim 
e no porto, formando-se em Fi-
lologia românica, pela Faculda-
de de Letras da universidade de 
coimbra, em 1925. a tese de li-
cenciatura, revolucionária para a 
época, intitulou-se: “as corren-
tes e as individualidades na Mo-
derna poesia portuguesa” e cons-
tituiu a sua estreia literária. nesse 
mesmo ano, deu-se outra estreia 
mais significativa com a obra: 
“poemas de deus e do diabo”. 
em 1927, o poeta fundou, com 
joão gaspar simões e Branquinho da Fonseca, a 
revista e o movimento litethrio da “presenca”, de 
que será sempre o principal impulsionador. josé 
Régio fixou-se em Portalegre como professor do 
liceu, em 1928, funcões que desempenhou du-
rante trinta anos. Em 1929 publicou “Biografia”, 
colectânea de sonetos que, ao longo de três edi-
ções seguintes — a última data de 1955 — sofreu 
ampliações e revisões. “o jogo da cabra cega”, 
romance, surgiu em 1934 e revela algumas das 

COORDENADO POR JOSÉ PEREIRA tendências mais marcantes do autor: o pendor 
analítico, o gosto pelo “anormal” como catalisa-
dor do que há de mais profundo no ser humano, 
a ironia e a permanente interrogacão. Mas é com 
“as encruzilhadas de deus”, de 1936, que, no 
consenso geral, surgiu a sua obraprima. poema 
onde coexistem vários géneros (épico, lírico e 
dramático) e onde de uma forma evidente fica 
expresso o seu poder verbal, a sua arte de con-
densar, visualizar e dramatizar. o seu mundo de 
interesses e aspirações multiformes que visam 

um todo — o absoluto.
josé régio colaborou de uma 

forma intensa em revistas e jor-
nais: “seara nova”, “revista de 
portugal”, “ocidente”, “Mundo 
Literário”, “Ler”, “o comércio 
do porto”, “diario de noticias”, 
entre outros.
três “espaços” marcaram a sua 

vida: Vila do conde e o seu mar, 
coimbra e a sua tradição, porta-
legre e o mundo largo e ancestral 
que significa. O “provincialismo” 
de josé régio está bem patente 
na sua personalidade literária e 
tem nos três burgos a sua origem. 

a sua obra é um mundo povoado de temas, ale-
gorias, mitos e símbolos, onde o autor procurou 
exprimir não só o seu caso pessoal, mas as gran-
dezas e misérias da condição humana. Os confli-
tos de ordem moral, filosófica, social, religiosa e 
mística.
as suas altas qualidades poéticas derrubaram 

barreiras, sendo admirado acima das rivalida-
des literárias e dos preconceitos das escolas. em 
1969, morreu o homem, ficou o poeta.
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JOEL NETO

regresso a casa | uM diÁrio açoriano

TERRA Chã, 29 DE AgOSTO DE 2014
“um simples gesto de guerra em favor da cau-

sa de alá é melhor do que o mundo e o que quer 
que exista nele.” Qualquer outra eu poderia ta-
tuar apenas por dinheiro.
- um exemplo de beleza. o citroën ds 21.
- um exemplo de elegância. as araucárias de 

angra.
- um exemplo de fealdade. o citroën ds 21.
- em que país gostaria de ter nascido?
no portugal de salazar. Hoje, seria mais ro-

mântico e venderia mais livros.
- em que país gostaria de morrer?

tu não és Bem todo o dia
num portugal livre e justo, com igualdade de 

oportunidades e valor tanto ao mérito como ao 
trabalho.
- a que político nunca daria o seu voto?
Mário soares.
- Que proibição alimentar lhe seria mais cus-

tosa? o tabaco. também conta o alimento da 
alma?
- Quem lhe suscita inveja?
romain dauriac. tive de ir ver o nome ao 

google, mas é ele.
- um passeio no parque ou uma noite na ópera?
se eu fosse o romain dauriac, fazerem-me 

essa pergunta tornava-se tão ridículo...
- cerveja, vinho tinto, vinho branco ou whisky?
actualmente, vinho tinto. tenho 40 anos.
- a música que nunca lhe sai da cabeça.
aquela da publicidade do novo Banco.

- um insulto.
sacana do lâmpio. sou dado a redundâncias.
- o palavrão que usa mais vezes.
talvez f***-se. Mas ando a tentar reduzir.
- O fim de semana ideal.
sol. piquenique num cerrado com vista, olhan-

do o mar. tarde de sábado guiando ao redor da 
ilha, sem destino. copo nos Biscoitos, ao cre-
púsculo. passeio a pé no domingo de manhã, 
com a catarina e o Melville. tarde no sofá, me-
tade a ler e metade a dormitar – os automóveis 
passando esparsos lá fora, a casa cheirando a 
domingo à tarde, como cheirava na infância. al-
gum jazz.
- o lugar ideal para passar férias.
um qualquer onde não haja telefones. pode ser 

dentro de uma caixa ao fundo do sótão.
- A sua finest hour. Ainda está para chegar. Os 

verdadeiramente vaidosos são capazes de se or-
gulhar até daquilo que ainda não fizeram.
- um jogador de futebol. pauleta.
- o que escolheria para última ceia?
o mesmo que o romain dauriac.
- Que livros o impressionaram mais recente-

mente? todos os do jonathan Franzen. Bem vis-
tas as coisas, é ele o escritor que mais me irrita.
- um disco eterno. o meu coração balança. 

“Fragments of a rainy season”, de john cale; 
“concerto para piano nº 2 em Fá Menor, op. 
21”, de chopin, com arthur rubinstein no pia-
no e andré previn à frente da orquestra sinfóni-
ca de Londres.
- Um filme que gostaria de rever sempre.
É aqui que um tipo deve responder “o citizen 

Kane”, não é? “noite na terra”, de jim jarmus-
ch.
- Um epitáfio. Parafraseio Philip Roth, mas ele 

também parafraseou joe Louis. “este homem 
fez o melhor que pôde com aquilo que tinha.” 

TERRA Chã, 30 DE AgOSTO DE 2014
tem graça, claro que tem. para mudar as cana-

lizações da estrada, a tecnovia faz buracos nos 
muros e nas próprias casas das pessoas. depois 
repara-os, de facto, mas deixa-os no cimento, 
sem os pintar. Que os pintem os proprietários, se 
quiserem – afinal, eles é que precisavam da água, 
não é? um dos operários com quem falei diz que 
em são Miguel, “por acaso”, não é assim: a em-
presa que fura não apenas tapa como pinta. só 
me surpreendeu o “por acaso”. 

TERRA Chã, 31 DE AgOSTO DE 2014
deus continua a desperdiçar belíssimas opor-

tunidades de dar-nos provas da sua existência. 
custava muito, a um todo-poderoso, ter conser-
vado Liv tyler com 25 anos? 457ª visionamenta-
lização (é assim que se diz?) do “armageddon”, 
ontem à noite, num tVc (creio). nunca resisto. 
só desta vez me dei conta de que entrava o Bruce 
Willis e havia um meteoro, ou lá o que era.

TERRA Chã, 1 DE SETEMbRO DE 2014
Quase três anos de trabalho depois, dos quais 

um ano e meio a redigir, o final começa enfim 
a anunciar-se: já há sinopse para o desenlace. a 
seguir volto aos livros pequenos - para sempre, 
chiça!

TERRA Chã, 3 DE SETEMbRO DE 2014
Hoje tive uma boa ideia. Quantas vezes um tipo 

pode dizer isso ao longo de um ano?
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o fisco e a coBrança coerciva

Entre 2010 e 2013 os tribunais portugueses 
condenaram a pena de prisão efetiva 173 

contribuintes pela prática de crimes fiscais. 
Anteriormente, o número de condenações era 
“residual” e a expectativa é que aumente ainda 
mais nos próximos anos, na sequência de al-
terações à lei que está em vigor desde janeiro 
deste ano.
ao longo dos últimos três anos, o número de ar-

guidos em processos criminais envolvendo maté-
rias fiscais também não param de aumentar, tendo 
atingido os 6600, segundo referiu recentemente o 
secretário de estado, paulo núncio, durante uma 
audição na comissão parlamentar de orçamento 
e Finanças. “nos próximos tempos, acrescenta 
paulo núncio, estes números deverão aumentar, 
visto que a lei determina, desde janeiro deste ano, 
que o pagamento dos impostos não impede que 
o processo por burla ou fraude fiscal se extinga e 
que seja aplicada a respetiva pena de prisão”. a 
par dos processos que envolvem crime fiscal, o 
Fisco tem também de lidar com os contribuintes 
que deixam de pagar os seus impostos – por falta 
de dinheiro ou esquecimento. e, neste momento, o 
valor global das dívidas fiscais que estão em pro-
cesso de cobrança coerciva, incluindo operações 
de penhora, ascende a 5,8 mil milhões de euros. 
nos últimos anos, o número de ordens de penhora 
tem superado a casa do milhão e 2014 não está 
a ser exceção, tendo em conta os 2,3 milhões de 
ordens emitidas desde o início do ano – número 
que ultrapassa o total de 2013 e que dá uma média 
diária de 1277. a maior parte não passará desta 
fase do aviso, já que, em média, apenas 10% dos 
contribuintes deixam que a dívida seja paga atra-
vés da concretização da penhora. a esmagadora 

maioria acaba por regularizar os impostos antes de 
o dinheiro lhe ser retirado da conta ou de ver parte 
do salário congelado. a percentagem dos que pa-
gam à última da hora aumenta para 95% quando 
está em causa a venda pelo Fisco do carro ou da 
casa. tudo somado, dos 2,3 milhões de ordens já 
enviadas aos contribuintes em falta, apenas 230 
mil deverão ser concretizadas. em resposta, a se-
cretaria de estado dos assuntos Fiscais adianta 
que, aqueles avisos visam, sobretudo, saldos de 
contas, créditos sobre terceiros e salários.
na audição, paulo núncio foi confrontado com o 

efeito que as penhoras têm junto dos contribuintes. 
O secretário de Estado afirmou que a Autoridade 
tributária (at) está ciente das “consequências 
nefastas deste procedimento” e que é, exatamente 
esse conhecimento que tem levado a at a emitir 
diversos avisos aos contribuintes alertando para a 
existência de dívidas. em 2013, referiu, “foram 
enviadas  16 milhões dessas mensagens  de alerta 
e, este ano, o número já vai em 10.9 milhões”. na 
mesma ocasião, o secretário de estado salientou 
que o valor da dívida que prescreveu em 2013 foi 
de 45 milhões de euros, este valor perdeu-se, “não 
por inércia do Fisco, garante o secretário de es-
tado, mas porque não foi possível encontrar bens 
susceptíveis de penhora junto dos devedores res-
ponsáveis pelos impostos em falta.
recordemos que as metas de cobrança coerci-

va em 2013, atingiu o valor recorde de 1.9 mil 
milhões de euros, superando a meta fixada de 1.1 
mil milhões. para 2014, o objetivo é, segundo o 
secretário de estado, 1.9 milhões de euros. e a 
pergunta fica no ar: E não irá acontecer o mesmo 
que aconteceu em 2013?... será que os devedo-
res terão bens em seu nome para pagar a dívida? 
Quando não se sabe para onde se vai – nunca se 
vai muito longe...

AuguSTO MAChADO

o ardina de lisBoa
figura tipíca legendária nos primórdios da existência dos jornais

Ao romper da madrugada antes de Lisboa 
acordar, no primeiro eléctrico da linha, já se 

avistava o ardina com a sacola apregoar, num zi-
guezague constante, no tráfico ele segue  avante 
sobe e desce em andamento. e a sua voz entoa nas 
vielas de Lisboa “trás a bola ó popular !.. século, 
capital, noticias, olha o campeão!” nestes ca-
minhos da vida, em dias de chuva e vento sem um 
ai nem um lamento, ele seguia apregoando esta 
manchete  do dia,  Muitas vezes ele era a noticia 
dentro da própria noticia, porque sabia destacar 
os melhores títulos para aguçar o apetite de quem 
passava. de calça preta, camisa branca, e boné, 
apeado na plataforma do eléctrico em andamento, 
muitas vezes tinha que saltar em corrida, porque 
nesta constante da vida, surgia o cobrador dos 
bilhetes, que lhe batia com o alicate nos dedos, 
para que este larga-se o eléctrico. porque para ele 
o ardina, era mais um pendura que ali vinha, que 
não pagava bilhete, e que não gostava de andar a 
pé. eles sabiam perfeitamente que o sobe e desce 
do ardina era o oficio que garantia a sua susten-
tabilidade, mas o cobrador tinha que correr com 
ele, para inibir a sua responsabilidade em caso de 
acidente. era impressionante observar aquela ra-
pidez e esperteza, com que ele entregava o jornal 

aos passageiros. recebia o dinheiro, e dava-lhes o 
troco sem nunca tirar os olhos do cobrador, por-
que este assim que o via dirigia-se em sua direc-
ção a grande velocidade, e ele como um felino, 
no ultimo segundo sem medir o perigo, saltava 
da carruagem em andamento, e ficava sempre 
de pé sem nunca cair, na realidade aquilo era es-
pectacular!.. não só como também nas entregas 
ao domicilio, a prática que ele tinha, com um só 
lançamento, fazia aterrar nas varandas do sétimo 
andar o jornal do seu cliente como se nada fosse. 
não há duvida que as vendas dos jornais começa-
ram a morrer, desde que os ardinas desapareceram 
das ruas da cidade, implantaram quiosques, aca-
baram com os pregões matinais de toda a classe, 
que era, o que dava alma, vida, e alegria a toda a 
cidade. de tal maneira, que uma pessoa quando ia 
para o trabalho à viva força tinha que acordar pelo 
caminho, e chegava ao trabalho, desperto e, sem-
pre bem disposto. Hoje parece que vivemos em 
cidades fantasmas sem vida, sem interesse. até 
mesmo nos transportes públicos, quando se vai de 
manhã para o trabalho, se há um que acordou bem 
disposto e se põe a cantarolar baixinho, ou outro 
que dá uma gargalhada mais forte, toda a gente 
começa a olhar para eles de trombas como se fos-
sem extraterrestres que apareceram por ali. Enfim 
de qualquer das maneiras sinto-me muito feliz por 
ter conhecido um Mundo muito mais alegre do 
que aquele em que vivo presentemente, só tenho 
pena dos meus filhos não o terem conhecido.

JOSé DA CONCEIÇãO

um Pânico dos diaBos
Desde que no passado domingo se pôde 

assistir à retumbante vitória de António 
Costa, passou a poder assistir-se a uma rea-
ção rápida dos políticos da atual maioria em 
face do futuro que lhes virá a estar reservado 
a partir das eleições de 2015. E, logo depois, 
com a eleição para o Presidente da República. 
Um pânico dos diabos...
de um modo rápido, passou a assistir-se a uma 

reação virulenta contra o novo líder do ps, que 
levou Marcelo, no passado domingo, a salien-
tar que se tinha acabado a papa doce para pedro 
passos coelho e a coligação que dirige. e Mar-
celo sabe muitíssimo bem do que fala.
os portugueses têm agora que estar atentos às 

mil e uma promessas do governo, e mesmo a 
muitos dos benefícios que vão de imediato ser 
concedidos. um deles é o do ordenado mínimo 
nacional, que deixou a comissão europeia ex-
tremamente preocupada, sendo que também já se 
assegurou de que esta mísera subida para os qui-
nhentos e cinco euros é temporária, vigorando 
apenas até ao final do próximo ano. E, como se-
ria de esperar, o líder da ugt, carlos silva, diz 
não acreditar por...não fazer sentido! simples-
mente fantástico! Logo de seguida, os idosos. 
depois de três anos consecutivos a destruir-lhes 
um justíssimo direito adquirido, eis que nos sur-
ge agora, neste quarto ano de eleições, essa von-
tade férrea de cumprir à risca a decisão do tribu-
nal constitucional – ainda existe! –, passando a 
pagar as pensões que vigoravam em 2011... será 
que carlos silva acredita em que tudo isto é fruto 
do êxito e do humanismo desta Maioria-gover-
no-presidente? a seguir, a família, sempre tão do 
agrado da atual direita. claro está que o governo 
nunca poderá esquecer os históricos bifes de isa-
bel jonet, sendo de questionar sobre se não estará 
a ir para lá das nossas possibilidades. num ápice, 
aí estão diversas medidas, é certo que avulsas, 
destinadas a defender a família e a promover a 
natalidade. e o leitor, como teria de dar-se, de 
pronto corre a acreditar. o governo fala, e nós 
acreditamos, duzentos por cento, no que nos diz. 
de resto, tem sido esta a realidade desta Maio-
ria-governo-presidente: o que se promete faz-se, 
sem se voltar atrás. ou antes: desde que não te-
nham lugar eleições. a tudo isto, há que juntar os 
casos da justiça, da educação, do ges/Bes, do 
cabal esclarecimento que pedro passos coelho 
nos deu há dias sobre o tal seu caso, das estrutu-
ras de saúde, cada dia com maior eficácia e ex-
tremamente mais baratas e acessíveis – melhora 
o acesso, a distribuição pelo país e a qualidade. 
Estrondoso! Por fim, a luta política. Quando nós 
pensávamos – não pensávamos, claro – que só-
crates era, afinal, o verdadeiro Mefistófeles, eis 
que nuno Melo, verdadeira sumidade da política 
europeia – e do seu pensamento, obviamente –, 
nos veio agora dizer que antónio costa é o pior 
da governação de josé sócrates. Bom, caro leitor, 
fiquei perplexo, tendo-me deitado, de imediato, 
a devorar uma verdadeira legião do melhor que 
a História do Mundo nos forneceu em ciência 
política. já me deparei com sócrates, mas ainda 
não com um qualquer costa. aliás, também já 
encontrei o costa do castelo, mas logo percebi 
ser da área do cinema. tenho, por isso, que per-
severar na minha busca. um dado é certo: a atual 
Maioria-Governo-Presidente ficou em pânico. 
parece, até, que antónio costa vai continuar à 
frente da edilidade lisboeta, tal como se dá com 
o Primeiro-Ministro, que chefia o Governo e o 
PSD. Enfim, um pânico dos diabos!
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 p j v E D
1-chelsea 19 7 6 1 0
2-manchester city 14 7 4 2 1
3-Southampton 13 7 4 1 2
4-Manchester U. 11 7 3 2 2
5-Swansea City 11 7 3 2 2
6-Tottenham 11 7 3 2 2
7-West Ham 10 7 3 1 3
8-Arsenal 10 7 2 4 1
9-Liverpool 10 7 3 1 3
10-Aston Villa 10 7 3 1 3
11-Hull City 9 7 2 3 2
12-Leicester City 9 7 2 3 2
13-Sunderland 8 7 1 5 1
14-West Bromwich 8 7 2 2 3
15-Crystal Palace 8 7 2 2 3
16-Stoke City 8 7 2 2 3
17-Everton 6 7 1 3 3
18-Newcastle 4 7 0 4 3
19-Burnley 4 7 0 4 3
20-QPR 4 7 1 1 5

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classiFicação

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

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-marseille 22 9 7 1 1
2-bordeaux 17 9 5 2 2
3-Paris SG 15 9 3 6 0
4-Lille 15 9 4 3 2
5-Nantes 15 9 4 3 2
6-Lyon 14 9 4 2 3
7-Montpellier 14 9 4 2 3
8-Toulouse 14 9 4 2 3
9-Metz 14 9 4 2 3
10-Saint-Étienne 14 9 4 2 3
11-Nice 14 9 4 2 3
12-Rennes 11 9 3 2 4
13-Monaco 11 9 3 2 4
14-Lorient 10 9 3 1 5
15-Évian TG 10 9 3 1 5
16-Stade de Reims 10 9 3 1 5
17-Caen 8 9 2 2 5
18-Lens 8 9 2 2 5
19-Bastia 7 9 1 4 4
20-Guingamp 6 9 2 0 7

França
lIgue 1

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

ItálIa
serIe a

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

alemanha
BundeslIga

Quinta-feira 9 de outuBro
- exPosição de Pinturas na casa dos açores

sáBado 11 de outuBro
- recordar amália rodriGues no solmar

bell Fibe: 880 | videotron: 255

grupO A j v E D gm gs p
1-juvENtus 2 1 0 1 2 1 3
2-AtlétIcO mADrID 2 1 0 1 3 3 3
3-mAlmö 2 1 0 1 2 2 3
4-OlympIAcOs 2 1 0 1 3 4 3
AtlétIcO mADrID 1-0 juvENtus
mAlmö 2-0 OlympIAcOs

grupO b j v E D gm gs P
1-rEAl mADrID 2 2 0 0 7 2 6
2-fc bAsEl 2 1 0 1 2 5 3
3-lIvErpOOl 2 1 0 1 2 2 3
4-luDOgOrEts rAzgrAD 2 0 0 2 2 4 0
fc bAsEl 1-0 lIvErpOOl
l. rAzgrAD 1-2 rEAl mADrID

grupO c j v E D gm gs p
1-zENIt 2 1 1 0 2 0 4
2-mONAcO 2 1 1 0 1 0 4
3-bAyEr lEvErkusEN 2 1 0 1 3 2 3
4-bENfIcA 2 0 0 2 1 5 0
bAyEr lEvErkusEN 3-1 bENfIcA
zENIt0-0 mONAcO

grupO D j v E D gm gs p
1-bOrussIA DOrtmuND 2 2 0 0 5 0 6
2-ArsENAl 2 1 0 1 4 3 3
3-ANDErlEcHt 2 0 1 1 1 4 1
4-gAlAtAsArAy 2 0 1 1 2 5 1
ArsENAl 4-1 gAlAtAsArAy
ANDErlEcHt 0-3  b. DOrtmuND

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

Olympiacos 22/10  14:45 juventus
Atlético madrid 22/10  14:45 malmö

liverpool 22/10  14:45 real madrid
l. razgrad 22/10  14:45 fc basel

b. leverkusen 22/10  14:45 zenit
Monaco 22/10  14:45 Benfica

galatasaray 22/10  14:45 b. Dortmund
Anderlecht 22/10  14:45 Arsenal

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

f1: lewis hamilton vence GP do JaPão
Jules da marussia sofre Grave acidente

Lewis Hamilton venceu 
este fim-de-semana no 

circuito de Suzuka, depois 
de ter sido mais rapido 
que o seu companheiro de 
equipa Nico Rosberg e da 
Red Bull de Sebastian Ve-
ttel os quais completaram 
este incrivel pódio.

a prova, porém, foi mar-
cada pelo forte acidente de 
jules Bianchi na 43 volta, 
quando o piloto da Marus-
sia acertou em cheio um 
guincho que arremacava o 
monolugar de adrian sutil 
na curva dunlop.
derivado a esta tragédia, 

o grande prémio do japão 

terminou sob bandeira ver-
melha, com Bianchi a ser  
transportado de extrema ur-
gência  para o Hospital ge-
ral de Mie, onde passou por 
uma primeira cirurgia, com 
o diagnóstico de uma “le-
são grave na cabeça”.jules 
Bianchi sofreu um “trauma-
tismo cranioencefálico gra-
ve” durante o seu acidente 
no grande prêmio do japão,  
confirmou a FIA . O francês 

será , posteriormente, movi-
do para cuidados intensivos.  
antes disso, a prova já teve 
início conturbado, por con-
ta da forte chuva,nao sen-
do cancelada derivado aos 
encargos e contratos tele-
visivos segundo apuramos. 
no campeonato, Hamilton 
aumentou a vantagem na 

liderança para 10 pontos: 
contando  agora  266 contra 
256 de rosberg. ricciar-
do manteve-se em terceiro, 
com 193, enquanto Vettel 
(139) superou alonso (133) 
na quarta posição.
entre os construtores, a 

Mercedes segue hegemôni-
ca, com seus 522 pontos, 
190 a mais que a red Bull, 
enquanto a Williams se con-
solida como terceira força .

Sebatian Vettel
deixa a RED buLL
sebastian Vettel não será 

mais piloto da red Bull 
após a temporada 2014. a 
escuderia austríaca anun-
ciou que o alemão apelou 
para uma cláusula de resci-
são opcional de seu contrato 
para deixar o tempo e buscar 
novos ares em 2015. para o 
lugar do tetracampeão mun-
dial, o russo daniil Kvyat 
será promovido da scuderia 
toro rosso para ser o novo 
companheiro de daniel 
ricciardo. Vettel, que disse 
que haverá um anúncio so-
bre o seu futuro “muito em 
breve”, agradeceu à família 
red Bull. 
A próxima etapa da f1 

acontecerá no dia 12 de 
outubro, no GP da Rússia.

héLDER DIAS
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 31 15 7 9 46 34 52
2-NE Revolution 31 15 3 13 46 43 48
3-Sporting KC 31 13 7 11 45 37 46
4-NY Red Bulls 31 11 11 9 49 46 44
5-Columbus Crew 31 11 10 10 44 38 43
6-Toronto FC 30 11 7 12 42 48 40
7-Philadelphia U. 31 9 12 10 46 45 39
8-Houston Dynamo 30 10 6 14 35 51 36
9-Chicago Fire 31 5 18 8 38 46 33
10-Impact Montréal  31 6 7 18 34 54 25

grupo este

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 31 19 3 9 61 47 60
2-LA Galaxy 31 17 9 5 66 31 60
3-Real Salt Lake 31 13 10 8 50 39 49
4-FC Dallas 31 14 6 11 52 42 48
5-Vancouver W. 31 10 13 8 40 40 43
6-Portland Timbers 31 10 12 9 56 52 42
7-Colorado Rapids 31 8 8 15 42 58 32
8-SJ Earthquakes 30 6 11 13 35 44 29
9-Chivas USA 31 7 6 18 26 58 27

grupo oeste

estados unidos (mls)

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

  P J V E D GM GS

1-Benfica 19 7 6 1 0 19 4
2-FC Porto 15 7 4 3 0 10 3
3-V. Guimarães 14 7 4 2 1 14 7
4-Sporting 13 7 3 4 0 13 4
5-Marítimo 12 7 4 0 3 12 8
6-SC Braga 11 7 3 2 2 10 5
7-P. Ferreira 11 7 3 2 2 8 7
8-Belenenses 11 7 3 2 2 9 9
9-Rio Ave 11 7 3 2 2 13 7
10-V. Setúbal 8 7 2 2 3 6 11
11-Académica 7 7 1 4 2 6 7
12-Boavista 7 7 2 1 4 4 13
13-Moreirense 7 7 1 4 2 3 7
14-Arouca 7 7 2 1 4 4 10
15-Estoril Praia 6 7 1 3 3 10 15
16-Nacional 5 7 1 2 4 5 9
17-Penafiel 4 7 1 1 5 3 13
18-Gil Vicente 2 7 0 2 5 6 16

  P J V E D GM GS

V. Guimarães 3-0 Boavista
Penafiel 0-4 Sporting

P. Ferreira 3-2 Marítimo
Académica 0-0 Moreirense
Gil Vicente 1-1 Estoril Praia

FC Porto 2-1 SC Braga
Benfica 4-0 Arouca

Nacional 0-0 Rio Ave
Belenenses 1-1 V. Setúbal

reSultAdoS

Feirense 2-2 Benfica B
FC Porto B 7-0 Olhanense

Leixões 1-0 Ac. Viseu
UD Oliveirense 2-1 SC Braga B

Santa Clara 0-0 Desp. Aves
Marítimo B 2-5 Atlético CP

Oriental 0-0 Chaves
U. Madeira 1-2 Freamunde

Beira-Mar 1-3 Portimonense
Sp. Covilhã 4-0 Tondela
Sporting B 2-1 Trofense

Farense 1-1 V. Guimarães B

reSultAdoS

V. Setúbal - V. Guimarães 24/10  15:30
Boavista - P. Ferreira 25/10  11:00 
Arouca - FC Porto  25/10  15:15
Nacional - Académica 26/10  11:00
Estoril Praia - Belenenses  26/10  11:00
Moreirense - Gil Vicente 26/10  11:00
Sporting - Marítimo  26/10  13:00
SC Braga - Benfica  26/10  15:15
Rio Ave - Penafiel  27/10  15:00

8ª jornAdA - horAS de montreAl

Ac. Viseu 18/10  11:00 Sporting B
Desp. Aves 22/10 FC Porto B

Benfica B 22/10 Farense
UD Oliveirense 22/10 Marítimo B

SC Braga B 22/10 Feirense
Freamunde 22/10 Oriental
Atlético CP 22/10 Leixões
Chaves 22/10 Santa Clara

V. Guimarães B 22/10 Portimonense
Tondela 22/10 U. Madeira

Olhanense 22/10 Beira-Mar
Trofense 22/10 Sp. Covilhã

PrÓXImA jornAdA

cluBes Querem novas 
listas e eleiçÕes Para lPfP
Terminou a reunião dos 

presidentes dos clubes 
profissionais de futebol, que 
se realizou em coimbra. os 
clubes tomaram a decisão 
de, avança a sic notícias, 

fazer um requerimento para 
convocar uma assembleia 
geral eleitoral para revogar 
as candidaturas anteriores à 
Liga portuguesa de Futebol 
Profissional (LPFP). Reuni-
dos em coimbra, os clubes 
da i e ii Liga decidiram fa-
zer um requerimento para 
convocar uma assembleia 
geral eleitoral imediata de 
novas eleições na LpFp, 
mas também a revogação 
das listas que anteriormen-
te foram apresentadas, mas 
com novos elencos. desta 

forma, decidiram enviar um 
requerimento ao presidente 
da assembleia geral da Liga, 
carlos deus pereira, solici-
tando a marcação de novas 
eleições no mais curto pra-

zo possível. todos os clubes 
presentes em coimbra subs-
creveram o requerimento, à 
exceção do nacional e do 
união da Madeira, que pre-
tendem ver de novo rui al-
ves como candidato, e tam-
bém o sporting, este sem ter 
dado explicações. a LpFp 
vive um impasse desde que 
as eleições de 11 de junho, 
em que Mário Figueiredo 
foi reeleito para um segun-
do mandato, foram anuladas 
pelo conselho de justiça 
(cj) da FpF, que mandou 

repetir o ato, por considerar 
que as listas encabeçadas 
por Fernando seara e rui 
alves eram válidas. Mário 
Figueiredo concorreu sozi-
nho, porque o presidente da 
Mesa da assembleia-geral 
da LpFp, carlos deus pe-
reira, rejeitou as candidatu-
ras de rui alves e Fernando 
seara, alegando que estas 
não apresentaram candida-
tos a todos os órgãos sociais 
do organismo. o cj da FpF 
considerou ainda que a lista 
de Mário Figueiredo tinha 
vícios processuais, que po-
diam ser resolvidos. 
Entretanto, Mário Fi-

gueiredo interpôs uma 
providência cautelar para 
travar os acórdãos do 
Conselho de Justiça da 
Federação Portuguesa de 
futebol que obrigam à 
repetição das eleições na 
LPFP. Mário Figueiredo, 
que preside à LPfP desde 
janeiro de 2012, foi ree-
leito com os votos de ape-
nas sete clubes (Sporting, 
Paços de Ferreira e Bele-
nenses, da I Liga, Leixões, 
farense, Santa Clara e 
Atlético, da II Liga).

fernando santos receBe
JoGadores à Porta do hotel
A seleção portuguesa de 

futebol concentrou-se 
segunda-feira em óbidos, 
onde vai começar a pre-
parar os confrontos com 
França e Dinamarca, para 
já com quatro ‘baixas’ 

e com Fernando Santos 
a receber os jogadores à 
porta do hotel. 
de acordo com a Federa-

ção portuguesa de Futebol, 
o estreante ivo pinto foi 
devidamente autorizado a 
juntar-se mais tarde à equi-
pa das ‘quinas’, enquanto 
antunes, danny e Vieirinha 
atrasaram-se devido às liga-
ções aéreas. os quatros fu-

tebolistas são esperados em 
Óbidos ao início da tarde e 
deverão participar no treino 
que está agendado para as 
17:00, o primeiro de Fer-
nando santos como selecio-
nador nacional. o treinador 

português, juntamente com 
a restante equipa técnica e 
com o diretor da FpF joão 
Vieira pinto, receberam to-
dos os jogadores à porta da 
unidade hoteleira em que a 
equipa lusa se vai manter 
até quinta-feira. o capitão 
cristiano ronaldo foi o se-
gundo futebolista a chegar 
a Óbidos, depois do madru-
gador pepe, enquanto nani 

e Fábio coentrão foram os 
últimos a apresentar-se. o 
defesa esquerdo do real 
Madrid junta-se à seleção 
com alguns problemas fí-
sicos e pode ainda hoje ser 
dispensado dos trabalhos da 
equipa. por essa razão, Fer-
nando santos incluiu na lis-
ta mais dois jogadores para 
essa posição, antunes e eli-
seu. tiago e ricardo carva-
lho, que regressam à seleção 
depois longa ausência, che-
garam juntos no autocarro 
que normalmente transporta 
a seleção. para as 14:00 está 
agendada uma conferência 
de imprensa com tiago e 
cedric. portugal defronta a 
França, em jogo particular 
marcado para sábado, no 
estádio de França, em saint 
denis, arredores de paris, e 
visita a dinamarca no dia 14 
de outubro, no seu segundo 
encontro no grupo i de qua-
lificação para o Euro2016.
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