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casos de Ebola na
Europa é “inevitável”
L

ONDRES (Reuters) - Mais casos do vírus Ebola 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 Saúde (OMS).
Em entrevista à Reuters poucas horas após o primeiro 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 futuro, muito provavelmente”, disse Jakab à Reuters em
entrevista por telefone de seu gabinete em Copenhague.
“É algo bastante inevitável... que tais eventos ocorram no futuro, por causa do grande número de viagens
tanto da Europa para os países afetados como no sentido inverso”, disse.
VER PÁGINA 14
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
8 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Geografia das Amizades
Filipinas
09:38 Ler +, Ler Melhor
09:49 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:01 Geração Cientista
Patrícia Beldade
14:16 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
16:01 Livre Pensamento
16:33 O Preço Certo
17:25 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:44 Telejornal Açores
19:19 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:35 Livre Pensamento
21:07 Água de Mar
21:54 Podium
Surf - Francisco Spínola
22:49 Portugueses Pelo Mundo
São Francisco
23:33 Livre Pensamento
00:04 Palácios de Portugal
Palácio Belmonte
00:27 Telejornal Açores
00:59 Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
9 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Geografia das Amizades
Namíbia
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:00 Geração Cientista
Maria Mota
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
15:45 A Opinião de Nuno
Morais Sarmento
16:15 Flash 7 Dias
16:45 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:15 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Flash 7 Dias
21:05 Água de Mar
21:55 Fatura da Sorte
22:05 Correspondentes
22:30 Portugueses Pelo Mundo
São Paulo
23:20 A Opinião de Nuno
Morais Sarmento
23:55 Palácios de Portugal
Palácio dos Marqueses
de Fronteira
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
10 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora NósDireto
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Geografia das Amizades
Índia
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:00 Geração Cientista
Eduardo Rocha
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Sexta às 9
21:05 Água de Mar
21:55 Tanto Para Conversar
22:45 Portugueses Pelo Mundo
Montevideu
23:20 SABORES DAS ILHAS
23:55 Palácios de Portugal
Palácio de Belém
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SÁBADO
11 de outubro
01:30 Estranha Forma de
Vida - Uma História da

Música Popular
Portuguesa
02:00 Biosfera
Energia
02:35 Só Energia
03:00 Bom Dia Portugal
05:45 Eurodeputados
06:20 Podium
Ralicross - Pedro
e Ana Matos
07:35 Destino: Portugal - II
Belém
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Prós e Contras
11:00 EUA - New Jersey
Contacto 2014
11:30 Austrália Contacto
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Programa a designar
14:00 Jornal das 19Direto
15:15 1ª Liga de Futebol
17:15Linha da Frente
17:45 Austrália Contacto
18:25 EUA - New Jersey
Contacto 2014
19:00 24 HorasDireto
20:00 COOLi
Joana de Verona
e Benedita Pereira
20:35 Chefs Academy
22:20 Zona Mista
00:25 Telejornal Madeira
00:55 Telejornal Açores
DOMINGO
12 de outubro
01:30 Correspondentes
02:00 África 7 Dias - 2014
02:30 África Global 2014
03:00 Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Comemorações da
Implantação da
República
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui Portugal
Torres Novas
13:05 Venezuela Contacto
14:15 Música no Coreto
15:00 TelejornalDireto
15:45 A Opinião de
José Sócrates
16:15 COOLi
Joana de Verona
e Benedita Pereira
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Opinião de
José Sócrates
20:30 Programa a designar
21:30 Eurodeputados
22:05 Telejornal Madeira
22:35 Telejornal Açores
23:05 Só Visto!
00:05 Música no Coreto
00:55 Venezuela Contacto
SEGUNDA-FEIRA
13 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Programa a designar
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:05 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:15 Especial Saúde 2013
16:45 Programa a designar
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Água de Mar
21:20 Prós e Contras
23:05 Especial Saúde 2013
23:45 Sinais de Vida
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
14 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Programa a designar
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:05 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:00 Programa a designar
17:40 Os Nossos Dias

A Voz de Portugal | 8 DE outubro de 2014 | P. 2

Agenda comunitária

Concerto

A VOZ DE PORTUGAL

de música

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

O estúdio de música antiga de Montreal organiza um concerto dedicado a música sagrada do 16º século de Portugal e Espanha no 12 de outubro às 15h e será apresentado, terça-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.

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 autocarro 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!

Jantar

de ação de

Graças

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

29º

aniversário do

Sport Montreal

e

Benfica

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

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 descerramento da Placa do Centenário da Primeira Guerra Mundial, no Monumento em Homenagem 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.

Horóscopo

Maria Helena Martins
Carneiro: Carta da Semana: 2
Balança: Carta da Semana: 5
de Espadas, que significa Afeição,
de Copas, que significa Derrota.
Falsidade. Amor: Tenha pensaAmor: Lute sempre pela sua felimentos positivos, pois nem tudo
cidade, não se deixe vencer pelos
na vida nos pode correr pelo meobstáculos. Só você é responsável
lhor. A vida exige de cada um a tarefa de
pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer
lutar e vencer. Saúde: Não terá que se
algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré
preocupar, está em plena forma.
pouco favorável para investimentos.
Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Escorpião: Carta da Semana:
Touro: Carta da Semana: RaiRei de Copas, que significa Poder
nha de Espadas, que significa
de Concretização, Respeito. Amor:
Melancolia, Separação. Amor:
Vai apaixonar-se facilmente, estaDesta vez vai deixar os preconrá com um grande poder de sedução. A
ceitos de lado e lançar-se na paixão de cavida é um dom maravilhoso. Agradeça a
beça. Saúde: Tendência para dores musDeus por ela! Saúde: Estará em boa forculares. Dinheiro: Efetuará bons negócios.
ma. Dinheiro: Pode agora comprar aquele
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39
Gémeos: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Sagitário: Carta da Semana: VaGuerreiro, Cuidado. Amor: A sua
lete de Copas, que significa Lealdafamília necessita que lhe dê mais
de, Reflexão. Amor: Tente ser mais
atenção. Dê a mão a quem dela precisa.
seletivo nas suas amizades. Se esUma palavra de consolo será sempre bem
cutar o seu coração e agir de acordo com a
recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado
sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde:
com os seus ossos. Dinheiro: O esforço
Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiprofissional vai ser reconhecido. Números
ro: Tenha algum cuidado com as pessoas
da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
que trabalham consigo, pois se lhes abrir o
jogo poderá sair prejudicado. Números da
Caranguejo: Carta da SemaSemana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
na: Cavaleiro de Copas que significa Proposta Vantajosa. Amor:
Capricórnio: Carta da SemaPequenos
desentendimentos
na: 7 de Ouros, que significa Trapoderão deixá-lo muito magoado. Veja
balho. Amor: Não diga nada antes
sempre a vida que Deus lhe dá como uma
de pensar bem naquilo que vai dioportunidade para melhorar. Saúde: O seu
zer, pois essa impulsividade joga muitas
organismo pode ressentir-se. Dinheiro:
vezes contra si. Se seguir em frente e fizer
Torna-se urgente uma mudança de atitude.
o que tem de ser feito, todos acabarão por
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
aplaudi-lo! Saúde: Cuide mais dos seus
pés. Dinheiro: Não deixe que os outros
Leão: Carta da Semana: Valetomem decisões ou falem por si, imponha
te de Paus, que significa Amigo,
o respeito no seu local de trabalho. NúmeNotícias Inesperadas. Amor: Uma
ros da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
boa conversa com o seu companheiro fortalecerá a vossa relação. LemAquário: Carta da Semana:
bre-se que na vida não há impossíveis,
O Carro, que significa Sucesso.
apenas objetivos mais difíceis de alcanAmor: Não deixe que terceiros se
çar! Saúde: Cuidado com os rins, beba
intrometam na sua relação afetiva.
muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas
Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúoportunidades, não as deixe fugir. Númede: Dê mais atenção à sua saúde, pois na
ros da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
verdade quando julgamos estar bem nem
sempre o estamos. Dinheiro: Período pouVirgem: Carta da Semana: Raico favorável a grandes investimentos.
nha de Paus, que significa Poder
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Material e que pode ser Amorosa
ou Fria. Amor: Poderá andar de
Peixes: Carta da Semana: A Papaixão em paixão. Domine a sua agitapisa, que significa Estabilidade,
ção, permaneça sereno e verá que tudo
Estudo e Mistério. Amor: Não se
lhe sai bem! Saúde: Sentir-se-á em forma.
precipite numa decisão importanDinheiro: Surgirão vários projetos que lhe
te. Analise todos os factos e pense friapermitirão alcançar aquela quantia de que
mente. As decisões precipitadas não lhe
tanto necessita.
serão favoráveis. Saúde: Cuidado com
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
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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Editorial

Um
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português no Irak

Manuel de
Sequeira Rodrigues

F

oi vasta a influência do Canada no Mundo 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 degradantes, de frustração e mortes em direto, que escondem interesses obscuros de homens mercenários,
onde mãos escondidas pagam serviços de agressões e ingerências, contra as realidades sociais,
económicas e humanas do povo do Irak. Combatem sobretudo num caminho que foi aberto há
10 anos e já conta com milhares de mortos. É a
violência exercida pelo poder ilegítimo estrangeiro, que prefere a «morte pela morte». O povo
do Irak, só se vê a fugir sem vitória à vista. Chegam-nos todos os dias informações várias sobre o
que se passa e juntando algumas peças, percebemos algo errado nas ideias e justificações que nos
transmitem e tentam impor.
A bitola dos direitos humanos, nas democracias 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, população isolada, destruição de um espaço, escolas e
hospitais incluídos. São vários os países alegadamente 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 económica e procura impor aos trabalhadores a liquidação de direitos sociais. Mas a resistência e a
solidariedade dos povos não cessa e criam mecanismos de resistência e organizam-se em defesa
do seu futuro, em defesa da Paz, porque é possível 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 pensamento, a efabulação das relações religiosas «devem
ser respeitadas coerentemente» escondem a verdadeira matriz cultural dos diferentes povos que
partilham a vida e a posição de cada um na sociedade.
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 caminho 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 contradizem 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 realidade. No Irak para muitos jovens, pode não ser
evidente qual é o lado certo, porque as condições
são muito adversas. Um estudante vê-se deparado com uma pressão extraordinária entre a Guerra e bons resultados nos estudos ou no trabalho.
Para os estudantes, que foram obrigados a abandonar a escola e acompanhar os Pais na fuga para
entrarem nos Países Amigos, só com um passaporte 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 multiplicando 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 cooperação, com chuva ou com sol, com feridas e
cansaço, sentem que podem melhorar o Irak.
Vi e ouvi o que sentem... nesta juventude brilha nos seus olhos a chama da esperança.

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

Os

meus

10
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restaurantes da comunidade

Sylvio Martins

Muitos ficaram surpreendidos sobre os meus
“10 frangos”, mas quero vos dizer que os artigos 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.

N

A BRASA: Situado no centro da comunidaa sua gastronomia, que é das melhores em Monde, na rua Duluth, o restaurante Na Brasa é
treal e o seu serviço um dos melhores. A equipa
deste restaurante não é das mais rápidas, mas é dos também um dos melhores em Montreal. Pratos samelhores que há em Montreal. E, é sem dúvida borosos, estilo moderno, especiais todos os dias,
dois proprietários simpáticos.
que todos adoram este restaurante.

E

STRELA DO OCEANO: O restaurante Estrela do Oceano é um dos clássicos da comunidade com 40 anos ao serviço da comunidade e
que tem duas salas muito distintas. Uma que prima as tradições portuguesas e a outra apresenta o
modernismo e a beleza da nossa cultura. Também

S

OLMAR: O restaurante Solmar foi durante
muitos anos a referência da gastronomia portuguesa 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-

B

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

B

oca Ibérica: Este restaurante é um dos
mais novos da comunidade e situado pertinho
do Centro Comunitário Santa Cruz. Todos conhecem 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 bastante rápido e dinâmico, e quando alguém fala deste restaurante todos falam da qualidade e da apresentação dos pratos. Vale a pena dar uma vista de
olhos porque é mesmo muito bonito, moderno e
boa cozinha.

RASEIRO: Muitos criticaram sobre porquê
eu não meti o restaurante Braseiro nos melhoa Poule Mouillée: Este lugar é tamres frangos. Acho que este restaurante merece resbém num dos melhores, sim é uma churraspeito porque não é só frango. Os proprietários são
dinâmicos e sabem o que eles estão a fazer. Uma queria mas é muito mais. Tem um dos melhores
poso, Suzi Silva e Cathy Pimentel acompanhado ementa saborosa e variada, um serviço de qualida- frangos, uma ementa bastante original, com nomes
pelo Luís Duarte (que está de volta nesta grande de, e para finalizar um ambiente muito acolhedor.
família) e José João a todos os fins-de-semana, o
Solmar é sinónimo de cultura e de visibilidade de
ITOQUE: Há 5 anos este restaurante abriu
Portugal. Também podemos notar que nos últimos
as portas no centro-sul de Montreal e fiquei
anos o grande cozinheiro Ricardo Mendes acom- surpreendido mas todos nós sabemos que na respanhado por de 3 outros grandes profissionais Luís tauração não há fronteiras e o restaurante Bitoque
Gravito, Avelino Castro e Franklim Gomes, traba- surpreende muito pela sua qualidade, decoração e
lhando ao lado dos chefes franceses do Restauran- a escolha da sua ementa que é muito interessante.
te La Sauvagine, estão a dar o toque na nova gas- Para as pessoas que não foram ainda comer neste
tronomia portuguesa em Montreal para redourar o restaurante, vale a pena dar uma visita. Também
nome, Solmar. Ao mesmo tempo, podemos ver e na sua expansão deste restaurante, o “ Dom Henriapreciar os grandes valores deste restaurante com que” que apresenta um estilo único em Montreal e
uma equipa dinâmica, tudo para dar aos clientes o uma janela a nossa cultura.
dedicado a sua família e uma pequena mercearia
que há de melhor na gastronomia portuguesa.
de produtos da casa. Uma verdadeira delícia.
OURO: O restaurante Douro é um deles que
ASA MINHOTA: O restaurante Casa Miafé Central: O Café Central não é o
não se pode esquecer. Rico na sua apresentanhota está aberto há mais de 35 anos e é um ção e estilo onde todos vão estar muito contentes
restaurante mas simboliza o que há de medos restaurante que ficou a ser a referência da gas- no profissionalismo deste restaurante com uma lhor. Um dos melhores bitoques da comunidade
tronomia portuguesa em Montreal. Tudo o que há equipa de jovens muito simpáticos. Situado na com um chefe que faz milagres, especiais do dia e
neste restaurante é uma porta aberta a sua cultura, “Petite Italie” este restaurante dá um tom bastante
interessante neste bairro. Podemos notar também
que este restaurante prima um estilo bastante tradicional com um tom moderno. Nunca fui dececionado dos pratos. E, muito importante, não é difícil
achar estacionamento.

M

B

C

D

C

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 Jornal A Voz de Portugal. Espero que todos gostaram do meu “TOP 10” restaurantes.
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25
JUBILEU

Anos

A

presentamos um pouco da
vida do Sr. Padre José Maria
Cardoso, queremos dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho nesta comunidade 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 daqueles cerca de 100 km que separam Guimarães da Murtosa, uma
agradável surpresa me esperava: o
P. José Gualdino. E o P. José Gualdino 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

Ordenação

sacerdotal do

P. José Maria Cardoso

dada, longa como a ria, serena como cordo-me ainda do entusiasmo com
um moliceiro e generosa como um que colaboravam na fabricação dos
cenários, na montagem do som e da
campo lavrado.
luz, e como sabiam ser anfitriões,
com um excelente grupo de leigos
GUIMARÃES
Depois de uma breve passagem que se tinha juntado a nós, deste
pela academia militar onde cheguei acontecimento que havia de marcar
atrasado e cabeludo e fui acolhido muitos grupos de jovens do arcicom um raspanete: - não sabia que
devia ter chegado ontem? E na sua
terra não há barbeiros?
- Lá me submeti ao penteado conveniente e comecei a correr na parada. Depois do curso fiquei capelão
de Tomar.
Encontrei o meu general sem nunca ter ido ao quartel e fiquei dispensado sem nunca ter tomado posse.
O meu destino foi Guimarães. O
grande desafio era a formação.
Foram seis anos de desafios e iniciativas. Tínhamos à nossa responsabilidade 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-

prestado de Guimarães.
O primeiro festival foi ganho pelo
José Perdigão que sendo hoje senhor de grandes palcos já era, na
altura, senhor de grande voz. A letra e a música eram do P. Armando
e tinha por título Joana, Joana. As
caminhadas a Santiago Não eram

A Voz de Portugal | 8 DE outubro de 2014 | P. 7

populares como hoje as caminhadas
a Santiago.
Na altura, era preciso mais preparação. Mas nós lá fomos a desbravar o caminho de Guimarães a Santiago.
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. Tínhamos preparado uma oração em jeito
de encenação Gospel que apresentávamos 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 correspondia um maior entusiasmo de
quem nos recebia.

encontrar casais de uma dedicação
pastoral sem medida. Dos cursos de
noivos às Equipas de Nossa Senhora, 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. Seminário em Família A nossa equipa
formadora achou por bem que se
desse início a esse projeto. Chegámos a estar em contacto com cerca de 80 jovens de várias idades.
Eles vinham ao seminário com as
famílias várias vezes por ano e nós
fazíamos visitas a casa deles, sobretudo 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, pediramnos um apoio particular à comunidade de Santa Eufémia de Prazins.
Devo dizer da alegria enorme que
era poder celebrar naquela comunidade. 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 importante o que ensinei mas foi importante o que aprendi. A amizade
que havia entre os professores restou como herança na passagem dos
dias.

BENIM
Em junho de 1996 chegava a África. Quando as portas do avião se
abriram havia uma multidão no
CPM e Equipas
asfalto à espera dos passageiros.
de Nossa Senhora
Ninguém sabe como se comportar
O P. João de Creixomil convidou- nestas situações. Ao descer da escame para ajudar nos CPMs (cursos da uma mão agarrou a minha e lede preparação para o matrimónio). vou-me até ao local onde as malas
Foi uma oportunidade ímpar para haviam de ser colocadas. De repen-

te já não tinha nada comigo: nem
passaporte nem mala. O rapaz carregou 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 dólares 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

CANADÁ
Montreal, não foi uma escolha. Foi
uma aceitação. A nossa vida como
missionários tem muito mais a ver
com aceitações do que com escolhas. O P. Zé Luís introduziu-me
nesta missão da qual sou responsável desde agosto de 1999.
Uma comunidade é como um ser
humano. Passa pelas diversas fases

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 quilos a olhos vistos. O hospital passou
a ser uma segunda casa. Mas sempre 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 deixou-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, sobretudo, pela Madalena. Da dor e do
amor nunca voltamos da mesma
maneira.

de crescimento. Cada uma tem a
sua graça e cada uma traz os seus
problemas. Mas é a mesma comunidade. Ai de nós se fôssemos crianças toda a vida ou toda a vida vivêssemos 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 capacidades para o bem comum. O trabalho meritório é deles. Além das
atividades religiosas que envolvem
muita gente, há as atividades sociais que hoje reúnem cerca de 500
pessoas em mais de 20 atividades
e cursos propostos pela UTL (Universidade dos tempos livres).
Segredo? Onde não é possível derrubar 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 cinzel que grava as relações para as
tornar indeléveis. Um dia, levo-as
comigo.

Grandiosa
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festa em honra de
Sylvio Martins

S

ão Paulo, apóstolo da fé, padroeiro da Ribeira Quente, foi festejado, em grande, pelos 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 Janeiro 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 encanto quando nós entrámos na sala de Saint-Enfant-de-Jesus, deu para perceber que os organizadores desta festa, são gente trabalhadora e
unida. A sala estava muito bonita, iluminada e

São Paulo

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 Montreal. 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, proferidas por Mário Carvalho, que ao mesmo tempo
apresentou a equipa que serviria durante a noite.
Esta noite memorável brilhou com o seu espetacular 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
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Obrigado por este gesto generoso.
dizer que foi uma verdadeira jóia para todos.
O mestre de cerimónia, Mário Carvalho, sa- Este ano não houve placa, nem homenagens,
lientou que a festa foi um grande sucesso e que mas sim foi uma grande festa memorável.
todos gostaram da festa. Também podemos no- Parabéns ao presidente Roberto Carvalho e toda
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 carnes frias e queijo, sopa e o prato principal com

a sua equipa pela excelente organização, mas
também pela capacidade de motivarem inúmeros jovens a participar na festa. Domingo serviu
certamente de dia de descanso para os organizadores, que trabalharam muito, e talvez até para
algumas pessoas que dançaram muito. Pelo que
se viu durante a festa, temos a certeza que todos

os seus famosos rosbife com batatas (e não esquecendo 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-

O presidente da Freguesia de Anjou,
Luis Miranda, presente na festa

gostaram desta linda noite.
A Associação Saudades da Terra Quebequente agradece a todas as pessoas que se implinhado do DJ XMen que fez a alegria de todos caram durante a preparação deste grandioso
com boa música. A mercearia Sá e Filhos deram evento. Por meu lado, agradeço aos organizauma garrafa de azeite Bom Dia, para cada mesa, dores pelo seu empenho e dedicação durante
e foi sorteado de uma maneira muita engraçada. todos estes anos, e viva a Ribeira Quente!
Luiz Saraiva dando um tom poético na festa

Jantar anual do
Grupo Coral de Santa Cruz
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Miguel Félix
e fotos de Manuel neves

J

á é tradição que o Grupo Coral da Santa
Cruz organizam o seu jantar benéfico a todos 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 presente, o Sr. padre José Maria Cardoso, o Sr. padre
António Araújo e o Sr. padre Pierre Bougie, tal
como a presença da conselheira das comunidades portuguesas de Montreal, Clementina San-

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 vários momentos importantes da Igreja Santa Cruz
e da fé da comunidade católica portuguesa de
Montreal.
A equipa da cozinha elaborou uma ementa fantástica 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 sabores. 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 habitualmente, acompanhado pelo DJ Entre-Nós,
que foi capaz de balear uma sala.
No momento de agradecimento, o Grupo Coral 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 grupo ao longo dos anos.
Parabéns ao grupo e aos comerciantes que
foram patrocinadores, especialmente ao Paolo’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 comunidade crista de Montreal.

Colheita
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de maçãs do

Antero Branco

O

Vamos Comer Juntos, uma das inúmeras
actividades da Universidade dos Tempos
Livres (UTL), iniciou a sua temporada de actividades, na passada quarta-feira, com a colheita 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 Lourenço, contestou, dizendo que não íamos em peregrinação. Então foram cantarolando cantigas mais
populares e que as pessoas conheciam, tais como
“ó Laurentina vem à janela”, “o Malhão”, “o Autocarro 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

“Vamos Comer Juntos”

amigas da Serra de Santo António, parceiras dos
almoços às quartas-feiras, que quando reservaram, 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-

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 limpeza. Além de ajudar às despesas da casa, conseguiu

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 descascada, 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 prefere. 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-

amealhar quatro mil dólares. Quis comprar uma
moradia, mas na altura, ninguém vendia uma casa
a uma mulher. Então decidiu alugar um apartamento, 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 primeiro-ministro Jean Lesage, não era fácil ser mulher.
Encoraje os seus amigos e amigas, principalmente os que de uma maneira geral almoçam
sós, a se inscreverem no Vamos Comer Juntos. Basta contactar a secretaria da Missão de
Santa Cruz. Se poderem só ir ocasionalmente,
ligue a confirmar a sua presença até à terçafeira ao meio-dia.

Golfe Rosemére Palco de Cerimónia
da Fundação Matthew Salsa
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Douro, Alfred Dallaire | Memoria, Restaurante Portus Calle, visou essencialmente senManuel de
sibilizar as boas práticas desportivas, conciliar
Sequeira Rodrigues
os estudos dos jovens com a prática de atividade física ao ar livre e recordar a memória
olfe de Rosemére foi, no passado dia 29 de do jovem estudante Matthew Salsa. O torneio
setembro, palco do torneio de Golfe, pro- de Golfe teve 129 jogadores que participaram no
movido pela Fundação Matthew Salsa. A ação,
que contou com a presença da Caixa Portuguesa Desjardins, A Voz de Portugal, Restaurante

G

projeto, envolvendo um total de 220 pessoas no
jantar. Foram muitos os empresarios que disponibilizaram 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 amigos distinguiram a Fundação Matthew Salsa com
um total de 30.000 dollares recolhidos neste evento, 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 paisagístico 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 apresentador do Restaurante Douro, oferecendo petiscos e
bebidas e do Restaurante Portus Calle, oferecendo 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.

Investimento Imobiliário
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em

Portugal

também estão a começar a estar no mapa dos es- sia e a Ásia. Será que a gastronomia, a cultura, o
trangeiros que procuram adquirir casa em Por- clima, a beleza, a segurança e o bom sistema de
Manuel de
tugal, seja para passar férias mais breves, seja saúde e educação de Portugal tem influência na
Sequeira Rodrigues
para estadas mais alongadas. Para tal tem contribuido, como todos sabem, o regime fiscal para
ortugal merece ser um país com orienta- residentes não habituais, que tem capitalizado a
ções políticas corretas, com uma produ- vinda de mais turistas europeus, e a autorização
ção legislativa comparável com as melhores de residência para investidores, estrangeiros, isto
práticas internacionais, com níveis de endivi- é, o tão famoso Visto Gold, os quais, através da
damento e consumo privado sustentável, com compra de imobiliário podem obter uma autosoluções claras de atração de investimento estrangeiro. 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 investidecisão? Sem dúvida.
mento em Portugal do que no Canada.
Mas é também fruto da capacidade de cada um
Estamos a ver alguns sinais de que o mercado
de nós em vingar neste clima de instabilidade
imobiliário está a começar a atrair capital naciopolítica e económica e conseguir demonstrar a
nal e internacional e, embora o mercado de fitodos os mercados o potencial económico e culnanciamento ainda esteja a sofrer com a queda
tural de Portugal.
da pirâmide económica e social, os bancos estão
Manuel de Sequeira Rodrigues
dispostos a fornecer quantidades modestas de fi- rização de residência no nosso País, acedendo, Consultor no Imobiliário
nanciamento.
também por esta via, ao espaço europeu. Além 514-823-2953 | s.rodriguesmanuel@gmail.com
Outros fatores mostram também uma acentuada do dinheiro que fica no País, com esta compra e a
melhoria nas perspetivas para o mercado imo- respetiva fiscalidade inerente, serão pessoas que
biliário de uma forma geral. As taxas de juro para usufruir do produto, que têm de consumir
do Euro estão cada vez mais baixas, as taxas de no espaço português, fazem compras complefinanciamento, são cada vez mais atraentes para mentares de produtos e serviços, nos setores da
os investidores, que podem também favorecer os saúde, comércio, restaurantes ou o lazer. É uma
mercados de escritórios consolidados. As com- realidade que não pode ser ignorada.
pras por estrangeiros estão a dinamizar o merca- São cada vez mais os que escolhem o nosso
do de turismo residencial e já não só na localiza- País como segunda casa para férias ou residir
ção portuguesa mais turistica o Algarve.
com as suas famílias, da Inglaterra, Alemanha,
O Alentejo, ou bem mais perto de Lisboa, como Holanda, Irlanda, França, Espanha, Brasil e já é
é o caso de toda a costa de Tróia, ou o Douro, notória a adesão do mercado emergente da Rús-
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recados e avisos de

Presidente da República, Cavaco Silva,
aproveitou a celebração do 5 de Outubro
para dar alguns recados e deixar alguns avisos aos responsáveis políticos e ao povo português.
Com legislativas à vista, o chefe de Estado pediu 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 implantação da República, Cavaco Silva recuperou, no
seu discurso, o apelo a “entendimentos” e “compromissos” 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 fazerem “promessas e anunciarem medidas irrealis-

importations

ITAL

Cavaco

no

5

de

Outubro

Refira-se que antes discursou António Costa, o
tas com vista a conquistar (...) o voto”.
Os partidos devem, por isso, evitar o “taticis- candidato do PS a primeiro-ministro, que promemo” e o “imediatismo”, apostando numa “cul- teu a reposição dos feriados (5 de Outubro e 1 de
tura de responsabilidade e verdade” porque “a Dezembro), suspensos com a chegada da troika a
Portugal. Este duro discurso ficou também marcado por críticas ao modelo de organização dos
partidos que são, nos dias de hoje, sinónimo de
“carreirismo e oportunismo”, o que cria “barreiras” à entrada e participação dos cidadãos. Sem
querer ser “alarmista”, Cavaco alertou para o
risco de “implosão do sistema partidário português, tal como o conhecemos”. Lamentando que
“é cada vez maior a repulsa dos (...) mais qualificados pelo exercício de funções públicas”, o
chefe de Estado chamou também a atenção para
“o desgaste” e “falta de incentivos” na Administração Pública que só favorece o privado, “em
regra mais bem remunerado”.
conjuntura que atravessamos não se compadece Sem particularizar, Cavaco deixou outro aviso:
com promessas de facilidades nem com soluções “Numa República, ninguém está acima da lei.
Não existem privilégios de nascimento ou de
utópicas”.
classe social”. E, em jeito de conclusão, pediu
aos jovens portugueses para não “enveredarem
pelo pessimismo (...) quando tanto podem dar à
vossa terra”.

PLUS
IMPORTATIONS inc

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

Casos de Ebola
na Europa é
“inevitável”Cont. da pág. 1
Vários países na região europeia da OMS, incluindo França, Grã-Bretanha, Holanda, Noruega 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 destacados 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 importante 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 virais hemorrágicas, incluindo o Ebola”, afirmou.
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O Evento “Wine in Azores” é
onde há o Melhor dos Acores
R

Francisca Reis

ealiza-se 24, 25, 26 de Outubro nas Portas do Mar em Ponta Delgada pelo sexto
ano consecutivo um Festival único de mais de
dois mil vinhos a prova no evento maior e melhor dos Acores.

A Ilha de São Miguel ganha nova vida nestas
datas, em 2013 mais de 12 MIL PESSOAS marcaram presença neste evento.
Nesta sexta edição estão presentes 120 expositores 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-

tos regionais a carne, peixe, compotas entre tanto outros produtos, e também assistir ao “Show
Cookings” com muitos Chefes convidados como
o Leonel Pereira (Algarve), Claudio Fontes (Lisboa), Dalila e Renato do Restaurante Ferrugem.
Justa Nobre (Lisboa), Álvaro Lopes (Faial), Cesar 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 evento de promoção de vinhos como também um
evento de promoção dos Acores.

Duarte Freitas vai ouvir açorianos
sobre Plano e Orçamento para 2015
O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas,
anunciou a realização, “nas próximas
semanas”, de uma
auscultação dos residentes no arquipélago, para a adopção de uma posição
“mais sólida” do partido no âmbito do
Plano e Orçamento
Regional para 2015.
Segundo a agência Lusa, o Governo
dos Açores apresentou 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. Sextafeira, questionado sobre os documentos do executivo 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 verdade, e o que podemos constatar já hoje, é que o discurso do plano, cada vez maior que o anterior, não
tem resultado. Resultou na maior crise social e económica 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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Câmbio do dólar canadiano
7 de outubro de 2014

1 Euro = CAD 1.415240
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

Royal Latino Inc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

importadores

restaurantes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

www.solmar-montreal.com

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

TRAGA O SEU VINHO

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
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
Igr. Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

www.acaixa.ca

canalizador

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

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

Tel.: 514.817.2451

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Filarmónicas

Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

CAIXA PORTUGUESA
4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

MERCEARIAS

dentistas

CENTROs
Centro de Ajuda à Família
Centro Acção Sócio Comunitário

bancos e
serviços
financeiros

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

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

Casamentos,
Batizados,Festas,...
A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.418.0627

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

restaurantes

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.

ChurRasqueira
sobre carvão
4460 Jean Talon
Tel.: 514.721.4460
traduções

Tel.: 514.943.7907
transportes

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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

EMPREGOS

serviço

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
O Restaurante Solmar está a procura de um chefe de cozinha tradicional portuguesa com experiência.
514-861-4562

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
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

Perca peso
de forma
natural
e definitiva.
Programa
nutricional
recomendado
por
médicos.
Acompanhamento
gratuito

Carlos
Palma
514-961-0770

serviço

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

agradecimento

Agradecimento
ao sagrado
coração de
Jesus por
favor obtido.

†

Maria helena Vicente

Faleceu em Montreal, no dia 4 de
outubro de 2014, com 51 anos de
idade, a senhora Maria Helena Vicente, natural de Trabalhias Leiria,
Portugal.
Deixa na dor seus pais Rebelo Vicente e Idalina Rebelo Vicente,
irmãs Maria de Lurdes (Manuel) e
Sandra Vicente (Viet-Que), sobrinhos/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, quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014 às 10 horas, na igreja
Santa Cruz. Vai ser sepulada no cemitério Côte-desNeiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

vende-se

Grande
oportunidade
Churrascaria no
centro do plateau
de Montreal
(renda barata)
todo equipado.
Vende-se ou
dou sociedade
514-570-2795

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

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 fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Os Boxtrolls
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anedotas
Último desejo no céu
Um evangélico, um católico e um espírita, ao
desencarnarem chegam ao céu e Deus pergunta a cada um deles o que cada um mais deseja.
Diz o católico: - Quero que acabem com estes evangélicos barulhentos e chatos, já não
aguento mais tanta gritaria!
Diz logo de seguida o Evangélico: - Deus! Acabe com estes católicos arrogantes e idólatras
que só sabem ficar rezando terço!
O espírita permanece calado e então Deus pergunta qual o seu desejo: - Ah, Deus, sou espírita, não procuro nada para mim, só penso no
bem estar do próximo. Se o Senhor atender a
estes dois irmãozinhos já estarei satisfeito…

SUDOKU
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palavras cruzadas

1
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4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Represa. Irisar. 2. Barrete mourisco. Sacou. 3. Variedade de anfíbola actinolítica. Sétima 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. Carta 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 vento à beira-mar e também no interior dos desertos. Despido. 4. Bílis. Pôr ovos. 21.ª letra do alfabeto grego. 5.
Acidez do estômago. Venerar. 6. Modo de dizer. Deseje. 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
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.

A

nimação em stop motion com monstrinhos 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 importa gênero ou idade, valerá a pena, já que
se trata de um filme bonito visualmente, bem
humorado e com importantes questões a serem pensadas.
Baseado no livro “A Gente é Monstro!”, de
Alan Snow, a história se passa na cidade Pontequeijo, onde criaturas conhecidas como boxtrolls 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, acabam levando consigo um bebê e, enquanto a cidade 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 boxtroll. E quando seu
protetor Peixe é levado
pelo maligno Arquibaldo Surrupião, que está
eliminando todas as
“pestes” da cidade, ele
resolve enfrentar seus
medos e salvar os únicos que reconhece como família.
A produção é fruto do estúdio LAIKA, responsáveis 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 sombrio e pesado, retratando uma difícil realidade
semelhante ao que existe mundo atual, onde as
astrólogo – grande médium vidente

proFessor aidara

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

514-374-2395
falo português

pessoas são mesquinhas e as relações familiares, 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, preconceito e outros problemas são mostrados em
metáforas e situações de adversidade para os
personagens, mas sempre com um toque de humor. Além da história, merece destaque também
a dedicação aos detalhes da produção dos cenários, meio esquisitos e distorcidos, mas ao mesmo tempo atrativos. A incrível caverna onde
moram as criaturas, com suas engenhocas que
vão desde instrumentos feitos de objetos improváveis 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 deixa, tanto para crianças como adultos. Exemplo
disso é a pequena Winnie, de gênio forte e carente 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.

No cinema
O PROTETOR

Expectativa é o que
não faltava em O
Protetor, nova colaboração entre Denzel
Washington e o diretor Antoine Fuqua,
responsáveis pelo excelente Dia De Treinamento - filme que
rendeu o Oscar para
o ator. Confiando demais nas cenas de
ação superproduzidas
e na cara de badass
que o ator já tem quase naturalmente, o longa peca pelo roteiro pouco inspirado.

SERÁ QUE?

O protagonista aqui é
Wallace (Daniel Radcliffe), um cara que
abandonou a faculdade de medicina após
ser traído pela namorada. Depois de passar
o último ano preso em
casa curtindo uma depressão, o rapaz decide ir a festa de um amigo e conhece Chantry
(Zoe Kazan). Bebida,
música e uma certa
dificuldade de socialização criam o pacote completo para que que os
dois descubram uma conexão que jamais tiveram
com outras pessoas.
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figuras de portugal

José Régio

COORDENADO POR JOSÉ PEREIRA

J

osé Maria dos Reis Pereira nasceu em Vila
do Conde a 17 de setembro de 1889 e notabilizou-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 religiosidade arcaica, como ele tão bem descreve em
“Confissão Dum Homem Religioso” e que impressiona 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 Filologia Românica, pela Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, em 1925. A tese de licenciatura, revolucionária para a
época, intitulou-se: “As Correntes e As Individualidades Na Moderna Poesia Portuguesa” e constituiu 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 durante trinta anos. Em 1929 publicou “Biografia”,
colectânea de sonetos que, ao longo de três edições seguintes — a última data de 1955 — sofreu
ampliações e revisões. “O Jogo da Cabra Cega”,
romance, surgiu em 1934 e revela algumas das

tendências mais marcantes do autor: o pendor
analítico, o gosto pelo “anormal” como catalisador 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 condensar, 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 jornais: “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, Portalegre 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, alegorias, mitos e símbolos, onde o autor procurou
exprimir não só o seu caso pessoal, mas as grandezas e misérias da condição humana. Os conflitos de ordem moral, filosófica, social, religiosa e
mística.
As suas altas qualidades poéticas derrubaram
barreiras, sendo admirado acima das rivalidades literárias e dos preconceitos das escolas. Em
1969, morreu o homem, ficou o poeta.

Costelinha com Molho
Barbecue - Chef Ferran Adria
Doses:

Preparação:

Lume e fogo

Tempo:

180m
Dificuldade:
Médio

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

preparação:

Com o auxílio de um batedor de carne esmague, separadamente, 3 dentes de alho descascados, 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 minutos 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 mostarda 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 meses 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.

A

Poesia da semana

ingredientes:
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 médias); 270 g de açúcar mascavo (1 ¾ xícara de chá); suco
de 2 laranjas (200 ml); 150 g de vinagre de xerez (2/3 xícara 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

Estou a chegar ao fim
Exclamando-me nesses instantes
Está cada vez mais ruim
Para iliminar os Fanaticos Militantes
Alvaro Azevedo

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa
Contacto
publicitário:
514.366.2888
Linha aberta
514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount
rosavelosa1@gmail.com
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Tu

não és bem todo o dia

Joel Neto
Terra Chã, 29 de Agosto de 2014
“Um simples gesto de guerra em favor da causa de Alá é melhor do que o mundo e o que quer
que exista nele.” Qualquer outra eu poderia tatuar 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 romântico e venderia mais livros.
- Em que país gostaria de morrer?

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 custosa? 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, olhando o mar. Tarde de sábado guiando ao redor da
ilha, sem destino. Copo nos Biscoitos, ao crepúsculo. Passeio a pé no domingo de manhã,
com a Catarina e o Melville. Tarde no sofá, metade a ler e metade a dormitar – os automóveis
passando esparsos lá fora, a casa cheirando a
domingo à tarde, como cheirava na infância. Algum 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 orgulhar 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 recentemente? Todos os do Jonathan Franzen. Bem vistas 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 piano e André Previn à frente da Orquestra Sinfónica 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 Jarmusch.
- 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 canalizações 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 empresa 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 oportunidades de dar-nos provas da sua existência.
Custava muito, a um todo-poderoso, ter conservado Liv Tyler com 25 anos? 457ª visionamentalização (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?

O Ardina De Lisboa
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Figura tipíca legendária nos primórdios da existência dos jornais
aos passageiros. Recebia o dinheiro, e dava-lhes o
troco sem nunca tirar os olhos do cobrador, porque este assim que o via dirigia-se em sua direcção a grande velocidade, e ele como um felino,
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
no ultimo segundo sem medir o perigo, saltava
o romper da madrugada antes de Lisboa da carruagem em andamento, e ficava sempre
acordar, no primeiro eléctrico da linha, já se de pé sem nunca cair, na realidade aquilo era esavistava o ardina com a sacola apregoar, num zi- pectacular!.. Não só como também nas entregas
guezague constante, no tráfico ele segue avante ao domicilio, a prática que ele tinha, com um só
sobe e desce em andamento. E a sua voz entoa nas lançamento, fazia aterrar nas varandas do sétimo
vielas de Lisboa “Trás a bola ó Popular !.. Século, andar o jornal do seu cliente como se nada fosse.
Capital, Noticias, Olha o Campeão!” Nestes ca- Não há duvida que as vendas dos jornais começaminhos da vida, em dias de chuva e vento sem um ram a morrer, desde que os ardinas desapareceram
ai nem um lamento, ele seguia apregoando esta das ruas da cidade, implantaram quiosques, acamanchete do dia, Muitas vezes ele era a noticia baram com os pregões matinais de toda a classe,
dentro da própria noticia, porque sabia destacar que era, o que dava alma, vida, e alegria a toda a
os melhores títulos para aguçar o apetite de quem cidade. De tal maneira, que uma pessoa quando ia
passava. De calça preta, camisa branca, e boné, para o trabalho à viva força tinha que acordar pelo
apeado na plataforma do eléctrico em andamento, caminho, e chegava ao trabalho, desperto e, semmuitas vezes tinha que saltar em corrida, porque pre bem disposto. Hoje parece que vivemos em
nesta constante da vida, surgia o cobrador dos cidades fantasmas sem vida, sem interesse. Até
bilhetes, que lhe batia com o alicate nos dedos, mesmo nos transportes públicos, quando se vai de
para que este larga-se o eléctrico. Porque para ele manhã para o trabalho, se há um que acordou bem
o ardina, era mais um pendura que ali vinha, que disposto e se põe a cantarolar baixinho, ou outro
não pagava bilhete, e que não gostava de andar a que dá uma gargalhada mais forte, toda a gente
pé. Eles sabiam perfeitamente que o sobe e desce começa a olhar para eles de trombas como se fosdo ardina era o oficio que garantia a sua susten- sem extraterrestres que apareceram por ali. Enfim
tabilidade, mas o cobrador tinha que correr com de qualquer das maneiras sinto-me muito feliz por
ele, para inibir a sua responsabilidade em caso de ter conhecido um Mundo muito mais alegre do
acidente. Era impressionante observar aquela ra- que aquele em que vivo presentemente, só tenho
pidez e esperteza, com que ele entregava o jornal pena dos meus filhos não o terem conhecido.

A

O Fisco

e a

Cobrança Coerciva

Augusto Machado

E

ntre 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 alterações à lei que está em vigor desde janeiro
deste ano.
Ao longo dos últimos três anos, o número de arguidos em processos criminais envolvendo matérias 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 processo 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 através 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 pagam 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 Secretaria 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 Estado, mas porque não foi possível encontrar bens
susceptíveis de penhora junto dos devedores responsáveis pelos impostos em falta.
Recordemos que as metas de cobrança coerciva 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 devedores terão bens em seu nome para pagar a dívida?
Quando não se sabe para onde se vai – nunca se
vai muito longe...

Um Pânico

D

dos

Diabos

esde que no passado domingo se pôde
assistir à retumbante vitória de António
Costa, passou a poder assistir-se a uma reação 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 salientar que se tinha acabado a papa doce para Pedro
Passos Coelho e a coligação que dirige. E Marcelo 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 extremamente preocupada, sendo que também já se
assegurou de que esta mísera subida para os quinhentos e cinco euros é temporária, vigorando
apenas até ao final do próximo ano. E, como seria de esperar, o líder da UGT, Carlos Silva, diz
não acreditar por...não fazer sentido! Simplesmente fantástico! Logo de seguida, os idosos.
Depois de três anos consecutivos a destruir-lhes
um justíssimo direito adquirido, eis que nos surge agora, neste quarto ano de eleições, essa vontade férrea de cumprir à risca a decisão do Tribunal 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-Governo-Presidente? A seguir, a família, sempre tão do
agrado da atual direita. Claro está que o Governo
nunca poderá esquecer os históricos bifes de Isabel 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 Maioria-Governo-Presidente: o que se promete faz-se,
sem se voltar atrás. Ou antes: desde que não tenham 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 estruturas de saúde, cada dia com maior eficácia e extremamente 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 Sócrates 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 perseverar 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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Liga dos campeões
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
Olympiacos 22/10 14:45 Juventus
Malmö 2-0 Olympiacos
Atlético Madrid 22/10 14:45 Malmö
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
Liverpool 22/10 14:45 Real Madrid
L. Razgrad 1-2 Real Madrid
L. Razgrad 22/10 14:45 FC Basel
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
B. Leverkusen 22/10 14:45 Zenit
Zenit0-0 Monaco
Monaco 22/10 14:45 Benfica

F1: Lewis Hamilton Vence GP do Japão
Jules Da Marussia Sofre Grave Acidente
Hélder Dias

L

ewis 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 Vettel os quais completaram
este incrivel pódio.

terminou sob bandeira vermelha, com Bianchi a ser
transportado de extrema urgência para o Hospital Geral de Mie, onde passou por
uma primeira cirurgia, com
o diagnóstico de uma “lesão grave na cabeça”.Jules
Bianchi sofreu um “traumatismo cranioencefálico grave” durante o seu acidente
no Grande Prêmio do Japão,
confirmou a FIA . O francês

liderança para 10 pontos:
contando agora 266 contra
256 de Rosberg. Ricciardo manteve-se em terceiro,
com 193, enquanto Vettel
(139) superou Alonso (133)
na quarta posição.
Entre os construtores, a
Mercedes segue hegemônica, com seus 522 pontos,
190 a mais que a Red Bull,
enquanto a Williams se consolida como terceira força .

será , posteriormente, movido para cuidados intensivos.
Antes disso, a prova já teve
início conturbado, por conta da forte chuva,nao sendo cancelada derivado aos
encargos e contratos televisivos segundo apuramos.
No campeonato, Hamilton
aumentou a vantagem na

Sebatian Vettel
deixa a RED BULL
Sebastian Vettel não será
mais piloto da Red Bull
após a temporada 2014. A
escuderia austríaca anunciou que o alemão apelou
para uma cláusula de rescisão opcional de seu contrato
para deixar o tempo e buscar
novos ares em 2015. Para o
lugar do tetracampeão mundial, 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 sobre 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.

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
Galatasaray 22/10 14:45 B. Dortmund
Anderlecht 0-3 B. Dortmund
Anderlecht 22/10 14:45 Arsenal
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
Roma 21/10 14:45 B. München
Man. City 1-1 Roma
CSKA Moskva 21/10 14:45 M. City
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 21/10 14:45 Paris SG
APOEL 1-1 14:45 Ajax
Barcelona 21/10 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
Schalke 04 21/10 14:45 Sporting
Sporting 0-1 Chelsea
Chelsea 21/10 14:45 Maribor
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
B. Borisov 21/10 12:00 S. Donetsk
S. Donetsk 2-2 FC Porto
FC Porto 21/10 14:45 Athletic

A prova, porém, foi marcada pelo forte acidente de
Jules Bianchi na 43 volta,
quando o piloto da Marussia acertou em cheio um
guincho que arremacava o
monolugar de Adrian Sutil
na curva Dunlop.
Derivado a esta tragédia,
o Grande Prémio do Japão

Campeonatos Europeus - Classificação
Inglaterra
Premier League
	P	J	V	
1-Chelsea
19 7 6
2-Manchester City 14 7 4
3-Southampton
13 7 4
4-Manchester U. 11 7 3
5-Swansea City
11 7 3
6-Tottenham
11 7 3
7-West Ham
10 7 3
8-Arsenal
10 7 2
9-Liverpool
10 7 3
10-Aston Villa
10 7 3
11-Hull City
9 7 2
12-Leicester City 9 7 2
13-Sunderland
8 7 1
14-West Bromwich 8 7 2
15-Crystal Palace 8 7 2
16-Stoke City
8 7 2
17-Everton
6 7 1
18-Newcastle
4 7 0
19-Burnley
4 7 0
20-QPR
4 7 1

Espanha
Liga BBVA
E
1
2
1
2
2
2
1
4
1
1
3
3
5
2
2
2
3
4
4
1

D
0
1
2
2
2
2
3
1
3
3
2
2
1
3
3
3
3
3
3
5

França
Ligue 1

P	J	V	
1-Barcelona
19 7 6
2-Valencia
17 7 5
3-Sevilla
16 7 5
4-Real Madrid
15 7 5
5-Atlético Madrid 14 7 4
6-Celta de Vigo
12 7 3
7-Villarreal
11 7 3
8-Espanyol
9 7 2
9-Eibar
9 7 2
10-Almería
9 7 2
11-Málaga
9 7 2
12-Rayo Vallecano 8 7 2
13-Granada
8 7 2
14-Getafe
7 7 2
15-Real Sociedad 5 7 1
16-Elche
5 7 1
17-Levante
5 7 1
18-Córdoba
4 7 0
19-Athletic
4 7 1
20-Deportivo
4 7 1

E
1
2
1
0
2
3
2
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
4
1
1

D
0
0
1
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
3
5
5

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A

	P	J	V	
1-Marseille
22 9 7
2-Bordeaux
17 9 5
3-Paris SG
15 9 3
4-Lille
15 9 4
5-Nantes
15 9 4
6-Lyon
14 9 4
7-Montpellier
14 9 4
8-Toulouse
14 9 4
9-Metz
14 9 4
10-Saint-Étienne 14 9 4
11-Nice
14 9 4
12-Rennes
11 9 3
13-Monaco
11 9 3
14-Lorient
10 9 3
15-Évian TG
10 9 3
16-Stade de Reims 10 9 3
17-Caen
8 9 2
18-Lens
8 9 2
19-Bastia
7 9 1
20-Guingamp
6 9 2

E
1
2
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
4
0

D
1
2
0
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
4
7

	P	J	V	
1-Juventus
18 6 6
2-Roma
15 6 5
3-Sampdoria
14 6 4
4-Udinese
13 6 4
5-Milan
11 6 3
6-Hellas Verona 11 6 3
7-Napoli
10 6 3
8-Lazio
9 6 3
9-Fiorentina
9 6 2
10-Internazionale 8 6 2
11-Genoa
8 6 2
12-Empoli
6 6 1
13-Cesena
6 6 1
14-Torino
5 6 1
15-Atalanta
4 6 1
16-Chievo
4 6 1
17-Cagliari
4 6 1
18-Parma
3 6 1
19-Palermo
3 6 0
20-Sassuolo
3 6 0

E
0
0
2
1
2
2
1
0
3
2
2
3
3
2
1
1
1
0
3
3

D
0
1
0
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5
3
3

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

J
7
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
5
3
3
3
3
2
3
3
7
3
2
2
2
1
0
1
1
0

E
2
4
4
3
3
5
2
1
2
0
2
2
1
3
5
2
2
4

Bell Fibe: 880 | Videotron: 255

Quinta-feira 9
- Exposição

de

Sábado 11

de outubro

Pinturas

na

de outubro

Casa

- Recordar Amália Rodrigues

no

dos

Açores

Solmar

D
0
0
0
1
1
0
2
3
3
4
3
3
4
3
2
4
4
3

Clubes
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querem novas
listas e eleições para

T

erminou 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). Reunidos em Coimbra, os clubes
da I e II Liga decidiram fazer um requerimento para
convocar uma Assembleia
Geral Eleitoral imediata de
novas eleições na LPFP,
mas também a revogação
das listas que anteriormente foram apresentadas, mas
com novos elencos. Desta

forma, decidiram enviar um
requerimento ao presidente
da assembleia geral da Liga,
Carlos Deus Pereira, solicitando a marcação de novas
eleições no mais curto pra-

zo possível. Todos os clubes
presentes em Coimbra subscreveram o requerimento, à
exceção do Nacional e do
União da Madeira, que pretendem ver de novo Rui Alves como candidato, e também 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 segundo mandato, foram anuladas
pelo Conselho de Justiça
(CJ) da FPF, que mandou

LPFP

repetir o ato, por considerar
que as listas encabeçadas
por Fernando Seara e Rui
Alves eram válidas. Mário
Figueiredo concorreu sozinho, porque o presidente da
Mesa da Assembleia-Geral
da LPFP, Carlos Deus Pereira, rejeitou as candidaturas de Rui Alves e Fernando
Seara, alegando que estas
não apresentaram candidatos a todos os órgãos sociais
do organismo. O CJ da FPF
considerou ainda que a lista
de Mário Figueiredo tinha
vícios processuais, que podiam ser resolvidos.
Entretanto, Mário Figueiredo 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 reeleito com os votos de apenas sete clubes (Sporting,
Paços de Ferreira e Belenenses, 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 preparar 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 Federação Portuguesa de Futebol,
o estreante Ivo Pinto foi
devidamente autorizado a
juntar-se mais tarde à equipa das ‘quinas’, enquanto
Antunes, Danny e Vieirinha
atrasaram-se devido às ligações 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 Fernando Santos como selecionador nacional. O treinador

português, juntamente com
a restante equipa técnica e
com o diretor da FPF João
Vieira Pinto, receberam todos os jogadores à porta da
unidade hoteleira em que a
equipa lusa se vai manter
até quinta-feira. O capitão
Cristiano Ronaldo foi o segundo futebolista a chegar
a Óbidos, depois do madrugador 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 físicos e pode ainda hoje ser
dispensado dos trabalhos da
equipa. Por essa razão, Fernando Santos incluiu na lista mais dois jogadores para
essa posição, Antunes e Eliseu. Tiago e Ricardo Carvalho, que regressam à seleção
depois longa ausência, chegaram 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 qualificação para o Euro2016.

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

P
19
15
14
13
12
11
11
11
11
8
7
7
7
7
6
5
4
2

RESULTADOS
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

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

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
4
4
3
4
3
3
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1
0

E
1
3
2
4
0
2
2
2
2
2
4
1
4
1
3
2
1
2

D
0
0
1
0
3
2
2
2
2
3
2
4
2
4
3
4
5
5

GM
19
10
14
13
12
10
8
9
13
6
6
4
3
4
10
5
3
6

GS
4
3
7
4
8
5
7
9
7
11
7
13
7
10
15
9
13
16

8ª jornada - horas de montreal
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

P

J

22
20
19
17
17
17
15
15
14
14
14
14
13
13
12
11
10
9
9
9
8
8
7
4

10
10
10
10
10
10
9
9
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
9
9
9
9
9
9

V

E

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

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

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

GM GS
15
13
20
15
14
9
14
10
13
10
11
12
15
13
13
8
10
15
6
13
11
4
10
9

4
10
12
9
11
8
12
6
14
12
12
10
11
13
17
10
20
17
11
13
14
7
14
16

resultados

pRÓXIMA JORNADA

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

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

Estados Unidos (MLS)

Grupo Este
P Equipa
1-DC United
2-NE Revolution
3-Sporting KC
4-NY Red Bulls
5-Columbus Crew
6-Toronto FC
7-Philadelphia U.
8-Houston Dynamo
9-Chicago Fire
10-Impact Montréal

J
31
31
31
31
31
30
31
30
31
31

V
15
15
13
11
11
11
9
10
5
6

E
7
3
7
11
10
7
12
6
18
7

D GM GS
9
46 34
13 46 43
11 45 37
9
49 46
10 44 38
12 42 48
10 46 45
14 35 51
8
38 46
18 34 54

P
52
48
46
44
43
40
39
36
33
25

Grupo oEste
P Equipa
1-Seattle Sounders
2-LA Galaxy
3-Real Salt Lake
4-FC Dallas
5-Vancouver W.
6-Portland Timbers
7-Colorado Rapids
8-SJ Earthquakes
9-Chivas USA

J
31
31
31
31
31
31
31
30
31

V
19
17
13
14
10
10
8
6
7

E
3
9
10
6
13
12
8
11
6

D GM GS
9
61 47
5
66 31
8
50 39
11 52 42
8
40 40
9
56 52
15 42 58
13 35 44
18 26 58

P
60
60
49
48
43
42
32
29
27
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