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Portugal vence na Dinamarca (1-0), com
golo de Cristiano Ronaldo nos desconto

Uma primeira para
Fernando Santos

24
6

Trabalhadores

29º Aniversário do
portugueses comemoram Sport Montreal
aniversário da CGTP-IN e Benfica

6
serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

20 lItrOs

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,
DE

5 A 250 LITROS.

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI
mONDIAlE é pOrquE NÃO é mOstI mONDIAlE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
15 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Palácios de Portugal
Palácio de Belém
09:45 Há TardeDireto
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
16:00 Livre Pensamento
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 Portugal 6 Estrelas
NATA Lisboa - Nuno Seabra
21:00 Água de Mar
21:50 Podium
WaterSki - Marta Simões
22:50 Destino: Portugal - I
Vila Viçosa
23:20 Livre Pensamento
00:00 Palácios de Portugal
Palácio de Belém
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
16 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Palácios de Portugal
Palácio de S. Bento
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
15:45 A Opinião de
Nuno Morais Sarmento
16:35 O Preço Certo
17:35 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Flash 7 Dias
21:05 Água de Mar
21:55 Correspondentes
22:10 Fatura da Sorte
22:15 Biosfera
Litoral em Risco
22:50 Destino: Portugal - I
Braga
23:20 A Opinião de
Nuno Morais Sarmento
00:00Palácios de Portugal
Palácio de S. Bento
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
17 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
18 de outubro
01:30 Estranha Forma de Vida
Uma História da Música
Popular Portuguesa
02:00 Palácios de Portugal
Palácio da Ajuda
02:30 Só Energia

03:00
05:45
06:15
07:15
08:00
09:15
10:55
11:30
12:00
13:30
14:05
15:00
15:45
16:20
17:50
18:25
19:00
20:00
20:40
22:30
00:25
00:55

Agenda comunitária

Casa
Bom Dia Portugal
Eurodeputados
Podium
Programa a designar
Jornal da Tarde
Prós e Contras
Macau Contacto 2014
EUA - Califórnia
Contacto 2014
Atlântida - Açores
Programa a designar
Percursos
TelejornalDireto
Linha da Frente
Inesquecível
Macau Contacto 2014
EUA - Califórnia
Contacto 2014
24 Horas
COOLi
Chefs Academy
Zona Mista
Telejornal Açores
Telejornal Madeira

DOMINGO
19 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
06:10 Podium
07:00 Nha Terra Nha Cretcheu
Dr. Felisberto Moreira
Inicio das Aulas
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Só Visto!
10:15 Aqui Portugal
Felgueiras
13:20 Brasil Contacto 2014
13:50 EUA - Nova Inglaterra
Contacto 2014
14:20 Música no Coreto
15:00 TelejornalDireto
15:45 A Opinião de
José Sócrates
16:15 COOLi
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Opinião de
José Sócrates
20:35 Só Visto!
22:05 Tanto Para Conversar
Manuela Azevedo e
Dário Oliveira
22:45 Música no Coreto
23:25 Telejornal Açores
23:55 Telejornal Madeira
00:30 Brasil Contacto 2014
01:00 EUA - Nova Inglaterra
Contacto 2014
SEGUNDA-FEIRA
20 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
21 de outubro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Palácios de Portugal
09:46 Há TardeDireto
13:57 Geração Cientista
Tiago Fleming Outeiro
14:10 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
15:30 Portugal 3.0
16:27 O Preço Certo
17:17 Os Nossos Dias
18:00 Telejornal Madeira
18:31 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais

dos

Açores

do

A VOZ DE PORTUGAL

Quebeque

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

A Casa dos Açores do Quebeque informa os seus sócios e a comunidade em geral que,
entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, celebrará a sua Semana Cultural na sua
10ª edição com o tema ,“Os 800 anos da língua portuguesa”. Destaca-se o lançamento
de um CD do grupo “Vozes do Mar do Norte”, assim como um livro dedicado ao “Divino
Espírito Santo em Rabo de Peixe”, entre outras atividades com vários conferencistas. De
destacar também “quadro ao vivo” pelo “Grupo Reviver”.
No dia 2 de novembro, a encerrar a semana, haverá um almoço na casa dos Açores do
Québec situado no229 rua Fleury, Montreal.
Para mais informações, telefone para a Casa dos Açores, 514-388-4129, B. Moniz 514774-6537, ou A. Macedo 514-745-0425.

Jantar

de

Halloween

O Clube Oriental organiza, sábado, dia 1 de novembro pelas 19h30 na sua sede, um
jantar de halloween animada pelo DJ Entre-Nós. A ementa desta noite será: Entrada de
sopa, salada, prato principal, lombo de porco no forno, sobremesa e café. Haverá prémios
para os melhores mascarados. Sócios: 20 orientais; N\Sócios 25.
Juntos o Oriental cresce, todos são bem-vindos.

Aulas

de zumba no

Sport Montreal

e

Benfica

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.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante:
o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o
seu coração lhe tem transmitido, não fique
indiferente. Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar
em fazer uma dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise onde destaque
os seus últimos investimentos, de modo
a determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49
Touro: Carta Dominante: Rei
de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com
as coisas do passado. Alimentar
paixões antigas só vai fazer com que se
sinta nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois é possível que
alguém procure desfazer aquilo que lhe
levou tanto tempo a conseguir.
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29
Gémeos: Carta Dominante: 3 de
Copas, que significa Conclusão.
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e
não permita que comentários de pessoas
maldosas e invejosas prejudiquem a sua
relação. Saúde: É possível que tenha alguns problemas circulatórios. Dinheiro:
Esteja consciente das suas capacidades
e lute por conseguir atingir os seus objetivos.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49
Caranguejo: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Um
acontecimento inesperado fará
com que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos. Saúde: Seja mais
consciencioso e não coma em demasia
pois, para além de engordar, pode correr
o risco de sofrer de colesterol e problemas
cardiovasculares. Dinheiro: Durante este
período poderá andar mais nervoso do que
o habitual, pois terá uma certa dificuldade
em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar.
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36
Leão: Carta Dominante: 5 de Ouros, que
significa Perda/ Falha. Amor: Não
se iniba de demonstrar o tamanho
do seu amor, contudo evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e
energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o
seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil. Números
da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39
Virgem: Carta Dominante: A Imperatriz,
que significa Realização. Amor:
Passará momentos muito felizes
junto da sua família. Aproveite
para passear e fazer programas
diferentes e divertidos. Saúde: É possível
que uma corrente de ar lhe provoque uma
constipação. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

Balança: Carta Dominante: 5
de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Sentirá muita vitalidade. Aproveite para se inscrever
numa modalidade desportiva. Dinheiro: O
seu poder de iniciativa vai ser notado pelo
seu superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor forma.
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48
Escorpião: Carta Dominante: 7
de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Poderá
voltar a sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a
sua presença que irá sentir-se esgotado
e sem energia. Apoie os seus entes queridos mas pense também um pouco mais
no seu bem-estar. Dinheiro: Período muito
favorecido, contudo não coloque em risco
a sua estabilidade financeira. Números da
Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43
Sagitário: Carta Dominante:
6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Não crie barreiras entre si
e um amigo muito querido. Um
pequeno desentendimento poderá fazer
com que ponha em risco uma amizade de
longa data. Saúde: Deve consultar o seu
médico de modo a aconselhá-lo sobre as
melhores formas de prevenir uma alergia.
Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe,
no sentido de ficar com uma tarefa que lhe
tinha sido atribuída a si.
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34
Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor:
Procure entender os atos da sua
cara-metade. Lembre-se que nem todas
as pessoas são iguais e que deve aceitar
a pessoa amada tal como ela é. Saúde:
Evite comer alimentos demasiado pesados pois a tendência é para digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável a iniciar
um curso de formação profissional. Vá em
frente, aposte em si mesmo.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39
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Membre officiel

Aquário: Carta Dominante: O
Louco, que significa Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não
magoar o seu par numa discussão
insignificante e sem fundamento. Saúde:
Tendência para a depressão, combata-a
tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se
ouvir numa importante reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39
Peixes: Carta Dominante: 2 de
Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: Um amigo muito
querido pode precisar da sua ajuda. Esteja disponível e seja um
bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum
cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período
muito favorável no setor financeiro. Invista
nesta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale
du Canada.
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Eleições Presidênciais

Socializem

v

49

$

v

Fique em contacto com as redes sociais

por
mês1

Pacote Standard

Telefones inteligentes
a preços que vocês
vão adorar

1 Go de dados2
Chamadas ilimitadas
em todo o tempo,3
através do Canadá+
Textos ilimitadas4
Visualizador e Voice mail5

(Texto, imagem, e vídeo internacionais)

Inclut

l’AVANTAGE Fido
Fido Rendez-vous
Fido à l’écouteMC
FidoDOLLARSMC

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

com a atual presidente brasileira, que acabou
por recolher 21,32 por cento dos votos.
A par das presidenciais, os brasileiros foram
chamados a eleger os Governantes e parlamentos estaduais, a Câmara dos Deputados e senado, o Partido Comunista Brasileiro, parceiro de
Governo e de coligação do PT de Dilma Rousseff, conseguiu por seu lado eleger 25 deputados.
Um eleição é sempre, para lá de um natural momento de balanço, uma ocasião para
o cidadão exprimir o que gostava que visse
a acontecer. A 26 de Outubro os brasileiros
escolhem entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, um deles vai ser Presidente do Brasil nos
próximos quatro anos.

v

Brasil é a 7º economia no mundo o maior
país da América do Sul e quinto maior
do mundo em área territorial também já é a
sexta maior economia, tendo superado o Reino Unido.
O Brasil é o terceiro maior destino do investimento direto português no estrangeiro e também é cada vez mais preferido pelos emigrantes portugueses. Aos olhos brasileiros, Portugal
também é atrativo. Vivemos um momento mágico nas relações bilaterais, se atendermos às
mais-valias da nossa proximidade cultural e
oportunidades de acesso ao mercado europeu.
O Brasil é o palco dos Jogos Olímpicos no Rio
de Janeiro , em 2016.
Verifica-se a existência de um forte potencial
de cooperação e investimento em diversas áreas,
entre as quais se destacam os setores energético,
petroquímica, aeronáutica, industria naval, biotecnologia, indústria farmacêutica, contrução ,
transportes, telecomunicações, tecnologias da
informação, comunicação e turismo.
Um projeto emblemático é o que a Embraer
tem vindo a fazer em Évora. A gigante brasileira de aeronáutica envolveu um investimento
inicial de cerca de 180 milhões de euros e deverá contar com 400 trabalhadores em 2015, ano
em que se espera que atinjam o total do projeto,
com duas unidades já inauguradas, uma de estruturas metálicas, partes de asas, outra de materiais e componentes para caudas.
Os maiores desafios de entrada no Brasil residem na área dos custos de contexto, transversalmente associados a alguma burocracia e a alguma complexidade do sistema fiscal, impostos
e taxas aduaneiras elevadas.
Não é pouco o que está em causa nas eleições
presidenciais no Brasil. Importa ver alguns indicadores nas épocas das presidencias de Lula
da Silva e Dilma Rousseff: O PIB triplicou, assim como o PIB per capita, os lucros das entidades financeiras públicas, Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social, Banco
do Brasil e Caixa Económica Federal passaram
de 550 milhões de reais, 1,1 milões de reais e
dois mil milhões de reais, respetivamente para
8,15 mil milhões, 15,8 milhões e 6,7 mil milhões de reais.
A produção agricola praticamente duplicou,
passando de 97 milhões de toneladas para 188
milhões.

A salário minimo passou de 200 reais para 724
reais e duplicou a capacidade aquisitiva de bens
do cabaz básico. A taxa de pobreza passou de
34 por cento para 15 por cento e a de pobreza
extrema de 15 por cento para 5,2 por cento.
Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores
não constitui surpresa nesta eleição e era já esperado embora a expetativa fosse a de obtenção
de uma percentagem menor do que os 41,59 por
cento dos votos que recolheu na primeira volta.
Surpresa foi a passagem à segunda volta do
candidato do Partido da Social-Democracia
Brasileira, Aécio Neves, que garantiu 33,5
por cento dos boletins válidos deixando a larga distância a candidata do Partido Socialista
Brasileiro, Marina Silva, apontada em todas as
sondagens como a favorita a disputar a eleição

Brasil

v

O

Manuel de
Sequeira Rodrigues

no
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casais da semana

Muito me Apraz dar Sentido, Cor,
Que Possa Estar Morto no Papel
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A

nossa inteligência creio que foi confeccionada de maneira muito complexa.
Nós tornámo-nos seres pensantes, e temos
consciência de que pensamos e que podemos
mudar a nossa história. Isto é um privilégio de
uma espécie inteligente num universo desconhecido. Criámos um mundo que permite dar prazer
ao homem: a televisão, o cinema, os desportos,
os parques de diversões, os jogos electrónicos e
o mundo da Internet. Nunca tivemos uma industria de distracções tão grande, e, um homem tão
triste.
Não só apenas por isso, mas principalmente
porque o mundo moderno se transformou numa
fábrica de stress e de ansiedade. Tais sintomas
não são privilégios de uma classe social, ou de
uma fase da vida. Jovens e adultos, ricos e pobres, intelectuais e iletrados têm tido uma baixa
qualidade de vida, onde até inclusivamente as
crianças são afectadas.
O sábio não é, o que nunca erra; mas aquele que
usa os seus erros para crescer. Os poetas da vida
sempre transformaram os mais amargos dramas
nas mais belas poesias. Temos que tentar ser um
deles. Os pais não encontram tempo para passar

acontecimento
ACONTECIMENTO SOCIAL

Parece uma anedota, o que vos vou contar,
mais é autêntico. Somente as referências pessoais ou outras são suprimidas da história.
Um certo indivíduo apresentou-se após inscrição-reservação por telefone (com intenção
de pagar a sua presença), no local onde uma
receção-jantar estava organizado.
A receção era realizada em honra duma personalidade que vinha visitar a organização.(A personalidade e o nosso indivíduo se conhecem). O nosso
homem desconhecido da organização, quando se
presentou, mencionou que tinha a intenção de dizer umas palavras (texto escrito especialmente) à
visita. A organização (cinco pessoas, em pânico)
recusou, com uma certa autoridade,(mesmo com
alta voz) a participação, mesmo se o indivíduo falava de pôr a LÍNGUA PORTUGUESA em honra,
numa organização lusófona.
Profundamente insultado, quase expulsou o homem saiu do local, e assentou-se próximo da
porta do local à espera da personalidade, para o
saudar. Quando o senhor que era festejado chegou, apercebeu a presença do nosso homem e
dirigiu-se a ele com um aperto de mão caloroso(
existe uma maneira para o provar). A surpresa foi
grandiosa. A ponto de convidarem o indivíduo a
entrar, o qual respondeu agradecendo: QUE NÃO
ESTAVA ALI PARA JANTAR, e foi-se embora
contrariado...
Muito importante: Antes de se tomarem decisões
drásticas, deve saber-se, primeiramente, com
quem se fala, o valor da pessoa que quer falar, o
valor do que a pessoa quer dizer ou fazer....
Há circunstâncias em que as programações, deverão se ajustar aos assuntos maiores.

e

Vida, Àquilo

com os seus filhos, porque se envolvem excessivamente com o seu trabalho, desejarão mais tarde comprar o tempo e voltar atrás. Mas o tempo
passado não se encontra mais à venda no grande
mercado da vida apenas o tempo do presente.
Muitos pais querem dar o mundo aos seus filhos,
mas não são capazes de o dar a si mesmos. Muitos querem-lhes dar excelentes diplomas, mas
não os preparam para a escola da vida. Cinquenta por cento dos pais nunca conversaram com os
seus filhos sobre os seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Nunca dialogaram sobre
aquilo que se esconde no cerne das suas vidas.
Um bom pai, não é o que nunca perde paciência,
nem aquele que compra brinquedos caros, para
se fazer perdoar pelas suas ausências. Mas é o
que dialoga muito com os seus filhos, e, que tem
prazer em penetrar no mundo deles, que não os
deixa no lado de fora da sua história.
Ninguém tinha filhos se soubessem o que é
ser pai. Ser pai exige um constante treino em
que os erros corrigem as rotas, e as lágrimas
acertam os caminhos. Educar os filhos é uma
tarefa complexa. É fácil educar os filhos dos
outros, porque não temos problemas nem dificuldades com eles. No Mundo, nunca houve
tanto divórcio como nos dias de hoje, mas o
ser humano nunca deixa de se unir. Porquê?
Porque viver em família é uma das experiências mais fabulosas da existência da humanidade.
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29º Aniversário do Trabalhadores portugueses
comemoram aniversário da
Sport Montreal
CGTP-IN
e Benfica
O
J

á passaram 29 anos desde que
um pequeno grupo criou o
Sport Montreal e Benfica, e desde esse dia, todos os anos, o Clube
organiza uma festa para assinalar
o aniversário. Às vezes com grandes nomes, e outras vezes, com o
amor duma Nação, que se sente a
nível mundial.
Este ano, a festa foi a 11 de outubro, ou seja, duas semanas depois
do verdadeiro acontecimento, a 26
de setembro.  Foi com quase 150
pessoas que as comunidades Benquista e desportiva celebraram na
grande sala da sede do Sport Montreal e Benfica, sita no 100 rua Bernard O. A sala oferece um espaço

perfeito para celebrar as vitórias e
lacrimejar depois das derrotas que a
vida nos dá. Com uma ementa tipicamente portuguesa, que consistiu
de uma sopa de legumes, bacalhau
à Brás, lombo de porco e chouriço
assados e fruta, e, sem esquecer que
o bolo que foi uma verdadeira delicia feito pela padaria Romados,
os sócios celebram o aniversário da
Casa, onde as rivalidades não existem, porque estamos todos juntos

atrás da bola e unidos para a glória
da nossa Nação.  
A animação da festa foi da autoridade do conjunto Contacto, que
brilhou com o seu habitual profissionalismo, e até congratulou as

pessoas presentes por dançar tanto
na pista de dança. Para sublinhar os
anos da organização, o rancho dos
Campinhos do Ribatejo, que ensaia
na sede do S.M.B., actuou ao grande prazer dos espectadores.
O Sport Montreal e Benfica está
com força na nossa comunidade,
com as apresentações dos jogos do
Sport Lisboa e Benfica e também
com as diversas actividades que organiza. Continua este ano o curso de
Zumba, oferecido todos os Sábados
às 10 horas. A 15 de novembro, haverá uma noite de Fados. O Benfica
não é só desporto, é tudo, até fado.
Parabéns ao Sport Montreal
e Benfica e desejamos-lhe muitos anos de felicidade. São todos
bem-vindos porque, afinal, o mais
importante é o espírito desportivo.

s trabalhadores de Portugal
comemoraram nesta quartafeira os 44 anos de criação da Intersindical Nacional, organização
sindical que teve uma intervenção
relevante na resistência ao fascismo, na luta pela liberdade, pela
democracia, os direitos trabalhistas e sociais e a instauração e consolidação da Revolução de Abril.
A criação da Intersindical Nacional, no dia 1º de Outubro de 1970,
constituiu um marco de grande significado no longo, difícil e heróico
percurso do movimento operário e
sindical para se afirmar como força
de progresso social e de emancipação dos trabalhadores.
Tendo como princípios a unidade,
a democracia, a independência, a solidariedade e o sindicalismo de classe e de massas, a CGTP – Intersindical
Nacional, constituída a partir
da base pelos trabalhadores
e para os trabalhadores, teve
uma intervenção relevante na
resistência ao fascismo, na
luta pela liberdade, a democracia, os direitos laborais e
sociais e a instauração e consolidação da Revolução de
Abril.
A intervenção da Intersindical Nacional foi decisiva para
a concretização das transformações políticas, econômicas e sociais então realizadas
e consagradas na Constituição da República Portuguesa
e a sua ação de resistência
à política de direita nos últimos 30 anos, tem sido determinante para brecar a ofensiva
neoliberal que faz da injustiça e
das desigualdades, da exploração
e do empobrecimento generalizado
de Portugal, as traves mestras do
ajuste de contas com a democracia
política, econômica, social e cultural, conquistadas com a Revolução
de Abril. Neste processo duro e
prolongado, a CGTP-IN teve uma
intervenção dinâmica, com uma estreita e permanente ligação com os
trabalhadores, aos seus problemas e

aos seus anseios. A capacidade de
entrega dos seus quadros em todos
os seus níveis de estrutura para melhorar as condições de vida e de trabalho de quem trabalha e defender a
sua dignidade como pessoas e como
trabalhadores, continua a ser uma
referência deste projecto sindical,
de compromisso com os valores e
direitos de Abril no futuro de Portugal. Segundo a CGTP-IN, o período
vivido atualmente “exige a unidade
na ação no combate a uma política
de direita e a uma ofensiva antitrabalhista e social sem precedentes
desde o 25 de Abril. Uma luta que
tem de continuar porque o fim do
memorando da troika não significa
o fim de uma política que agride e

humilha o povo e o país e é indissociável da governação econômica da
UE e do Tratado Orçamental”.
“Neste quadro, o fim da política
de direita e a demissão do Governo
PSD/CDS constitui um imperativo
nacional de todos quantos lutam por
uma política de esquerda e soberana, num Portugal democrático, desenvolvido, solidário e soberano”,
diz texto publicado pela organização. Com informações do Diário
Liberdade

Prémios Nobel
Jorge Correia
ssistimos na última semana ao anúncio dos vencedores dos prémios Nobel 2014
nas áreas de Medicina, Física,
Química, Economia, Literatura
e aquele que é mais conhecido
de todos, o Nobel da Paz.

A

Comités reunidos em Estocolmo
e Oslo anunciaram assim os vencedores deste ano que se destacaram
nas suas respetivas áreas, mas sem
dúvida que o mais interessante terá
sido a atribuição do Nobel da Paz
em conjunto a Malala Yousafzai e
a Kailash Satyarthi. Recordemos
que Malala é a sobrevivente a um
selvagem ataque armado efetuado a
9 de Outubro de 2012 por parte de
um grupo de Talibans no Paquistão
a um autocarro escolar. Nesse ataque ela foi atingida a tiro na cabeça
acabando por sobreviver por uma
felicidade do destino.
Atualmente ela vive na Grã-Bretanha para onde havia sido transferida
com urgência devido à sua situação
médica delicada. A sua situação foi
objeto de uma extensa cobertura
mediática mundial colocando em
evidência a situação da educação
no Paquistão e em particular a educação das crianças e jovens do sexo
feminino nesse país e em outros
países com ideologias similares.
Malala tem sido uma porta-estandarte da luta pelos direitos à educação e pelos direitos da mulher, foi a
mais jovem interveniente a discursar na assembleia geral da ONU, recebeu variadíssimos prémios entre
os quais destaco o prémio Sakharov
em 2013, o prémio Simone de Beauvoir, e o Canadá atribui-lhe também
cidadania honorífica tudo em 2013,
reconhecimento do seu ativismo
pela igualdade dos direitos Humanos. Não posso deixar também de
recomendar a leitura do seu livro,
“I am Malala” (“Eu sou Malala”),
pois penso que é importante termos
noção do que se passa em determinadas partes do mundo para não só
valorizarmos o que temos mas também para servir-nos de inspiração
nos obstáculos que enfrentamos.
O outro premiado, o indiano Kailash Satyarthi, Engenheiro Electro-
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técnico de formação, é um ativista
dos direitos da criança, fundador
do movimento Bachpan Bachao
Andolan (literalmente, Movimento
Salvar a Infância) que já por várias
décadas trabalha na proteção dos
direitos da criança nos mais variados países pelo mundo a fora. Ainda
que seja um perfeito desconhecido
mesmo no seu país de origem, a sua
organização terá já libertado mais
de 80.000 crianças do jugo do trabalho escravo por diversos países.
O seu ideal é de que as crianças pertencem à escola e que a educação
é ponto de partida para acabar com
desigualdades, oferecer melhores
perspetivas às novas gerações e por
conseguinte à Humanidade.
Como referi anteriormente, ainda
que Kailash Satyarthi esteja muito
longe da exposição mediática de
Malala Yousafzai, a nota que ressai
da atribuição do Nobel da Paz deste
ano é a da importância da juventude
e das crianças em particular.
A educação em particular encontra-se em deficit bastante acentuado
ainda numa grande extensão deste
mundo.
A qualidade da educação também é fator importante pois a
partir daqui se pode inferir se
determinada sociedade pretende
indivíduos que descubram e desenvolvam os seus talentos ou se
tornem autómatos de uma sociedade deficiente, desequilibrada,
doente. Muitas críticas se levantam todas as vezes com a atribuição destes prémios mas julgo que
mais importante que os cerca de
1.3 milhões de dólares canadianos, a medalha ou a cerimónia,
é sabermos que ainda há pessoas
que se levantam perante as injustiças e crueldades do mundo. Sabemos que há muitos anónimos
pelo mundo que lutam pelo seu
semelhante de uma forma ou de
outra (veja-se a mais de duas centenas de vítimas do vírus Ebola
entre o pessoal de cuidados médicos em África). Sabemos que
Malala e Kailash não serão seres
humanos perfeitos, que terão as
suas qualidades e imperfeições
de espírito, mas ensinam-nos pelo
pensamento e pela ação o que é
mais importante e aquilo que eleva o Ser Humano.

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA.
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Cavaco recebe Costa, Políticos sofreram ‘ tesourada’
por “convergência
mais branda da Função Pública
de vontades”
egundo o boletim estatístico do emprego representantes do poder legislativo e de órgãos

Q

uestionada pela Lusa sobre quem pediu este encontro, que acontece cerca de
duas semanas depois de Costa ter vencido as
primárias socialistas, fonte oficial de Belém
disse que houve “uma convergência de vontades” para a marcação da audiência.
A audiência de António Costa com Aníbal Cavaco Silva está marcada para as 10:30, no Palácio de Belém, à mesma hora em que decorre o
debate quinzenal com o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na Assembleia da República.
A 28 de setembro, António Costa venceu as
primárias no PS, destinadas a escolher o candidato do partido a primeiro-ministro, com cerca
de dois terços dos votos de militantes e simpatizantes, derrotando António José Seguro, que, na
mesma noite, se demitiu do cargo de secretáriogeral. Seguro renunciou entretanto ao lugar no
Conselho de Estado, o órgão de consulta do Presidente da República, e ao seu lugar de deputado
na Assembleia da República.

No início da semana, a secretária-geral do PS
em exercício, Maria de Belém, anunciou que as
eleições diretas para a liderança socialista - que
irão escolher o secretário-geral do partido - se
realizam no dia 21 de novembro e o congresso
nacional uma semana depois, a 29 e 30, no Parque das Nações em Lisboa.

S

público, elaborado pela Direção-Geral da
Administração e do Emprego Público, a remuneração média de base no conjunto das
administrações públicas afundou 5,4%, no
que concerne aos nominais brutos, que desceu de 1.405,5 euros para 1.329,4 euros, entre
abril de 2013 e igual mês deste ano.
Este estudo, hoje citado pelo Dinheiro Vivo, indica porém que alguns funcionários do Estado

executivos tem um corte de 1,5%, menos 35 euros brutos por mês.
Já os magistrados, a classe com maior salário
base em toda a função pública, teve um corte
médio de 2,3%.
Do lado oposto estão os professores, em que os
suplementos pesam 5%. O salário base vale 95%
do ganho, estando portanto mais vulneráveis a
medidas de caráter permanente de corte salarial.

sofreram menos com a austeridade. Os políticos,
por exemplo, estão entre os trabalhadores públicos com mais qualificações e que melhor conseguiram resistir à austeridade.
O Executivo foi bem mais brando com os políticos e os membros do Governo. O grupo dos

Em termos de ganho médio, o estudo mostra
que os profissionais da Guarda Nacional Republicana e os dirigentes intermédios de 3º grau ou
mais baixos foram os mais sacrificados no ano
em análise.

Conselho de Ministros, Aprovado novo
Código de Procedimento Administrativo

O

Conselho de Ministros aprovou o novo
Código do Procedimento Administrativo
(CPA) que cria novas regras no funcionamento da Administração Pública, assegurando
que a resolução dos problemas dos cidadãos
faça com “justiça, segurança, celeridade e
Os jihadistas têm medo de se
eficiência”.
A nova legislação contou com sugestões que reser mortos por mulheres
sultaram
da discussão pública sobre o anteprojeNa guerra contra o Estado Islâmico, são muitas as mulheres curdas na frente de batalha. Ao to elaborado por uma comissão de especialistas
contrário do que se possa pensar, estas não ficam
à espera que os homens acabem com o inimigo.
De armas em punho, são mesmo as mais temidas
pelos militantes jihadistas, que acreditam que o
Paraíso é inacessível para quem é morto por uma
mulher. Os Estados Unidos preparam-se para,
em 2016, autorizar soldados do sexo feminino
a combater no terreno. Porém, este é um assunto
em que a grande potência do mundo está ‘atrasada’ em relação ao Ocidente. Nas comunidades
curdas, há muito que as mulheres tomam a frente
de batalha, lutando, de armas em punho, contra
os inimigos. Neste caso, o Estado Islâmico (EI)
é o alvo a abater. O mais impressionante é mesmo o facto de elas serem, como conta o i desta do Ministério da Justiça e representa, segundo o
terça-feira, quem os jihadistas mais temem, por Governo, uma” profunda transformação” do Cópensar que vão para o Inferno se forem mortos digo do Procedimento Administrativo em vigor.
por uma mulher. “Não é um mito, é real. Conhe- Quanto aos princípios gerais da atividade adci militares do EI e sei que eles acreditam que ministrativa, incluem-se o princípio da boa adnão vão para o Paraíso se forem mortos por uma ministração e os novos princípios da responsamulher”, contou recentemente uma combatente bilidade, da administração aberta, da segurança
curda, citada pelo i, ao Internacional Business de dados, da cooperação leal da Administração
Times. Arin Mirkan (nome de guerra), mãe de Pública com a União Europeia, bem como prindois filhos, já fez parte do grupo de 10 mil curdas cípios relativos à administração eletrónica.
das fileiras de combate na Síria. Já poucos dias, Em matéria de garantias administrativas, o
fez-se explodir em Kobane (cidade na fronteira novo código sofreu “alterações importantes” reda Síria com a Turquia), num ataque suicida que lativamente à reclamação e recursos administrativos, estabelecendo-se o seu carácter facultativo
matou dezenas de militantes do EI.

e regulando-se o incumprimento do dever de decidir, refere uma nota do Conselho de Ministros.
No início de junho, a ministra da Justiça havia
salientado que o novo CPA introduz “alterações
substanciais e inovatórias” que reforçam as garantias de “imparcialidade e transparência” da
Administração Pública no relacionamento com
os cidadãos.
“O novo CPA é um contributo extremamente importante para a reforma do Estado”, dis-

se então Paula Teixeira da Cruz no plenário da
Assembleia da República, durante o pedido de
autorização legislativa para o Governo aprovar
o novo CPA.
Segundo a ministra, a intenção da reforma é
“densificar os princípios já existentes” e introduzir outros, nomeadamente o “princípio da boa
administração”, dando “mais celeridade e transparência” aos procedimentos administrativos do
Estado.
Outra das novidades - indicou - está na “administração eletrónica”, por forma a incentivar que
a tramitação dos procedimentos administrativos
se faça por meios informáticos.

A Voz de Portugal | 15 DE outubro de 2014 | P. 9

Araújo Pereira “Professores

não têm humor para entrar
na brincadeira de Crato”
‘Quando o ministério não tem juízo, o corpo
docente é que paga’.
É este o título da crónica que Ricardo Araújo
Pereira assina esta quinta-feira na revista Visão
e na qual aborda a colocação dos docentes, que
muito transtorno tem causado a professores, escolas e alunos.

O comentador e humorista começa por contar
um episódio de quando “tinha 14 anos”, em que
decidiu pregar uma partida a um professor, colocando um gafanhoto na sua secretária. Mas não
correu como esperado. O bicho acabou por saltar
antes de o professor dar conta da sua presença.
“Aos 14 anos ninguém sabe imaginar estratagemas que transformem verdadeiramente a vida
dos professores” mas, destaca, “aos 62, Nuno
Crato, o ministro da Educação, tem a maturidade
que me faltava para inventar as melhores partidas. Primeiro, colocou professores de Coimbra,
por exemplo, em Faro. Esperou que alugassem
casa, instalassem a família, adaptassem a vida à
nova realidade. Depois, anunciou que tinha havido um engano e que a colocação havia sido anulada. Isto é que é uma partida”.
Mas, “como sempre, os professores não têm
sentido de humor suficiente para entrar na brincadeira. Levam a mal, protestam, queixam-se.
Resistem a ver esta balbúrdia como uma oportunidade”, escreve Araújo Pereira em tom irónico,
acrescentando que se fosse professor “aproveitava o estilo de vida que o ministério proporciona
e adquiria imediatamente 20 ovelhas”.

Na opinião do humorista, “o nomadismo é ideal
para a pastorícia, e as constantes mudanças na
colocação contribuiriam para que eu ficasse com
um rebanho forte e lucrativo”, conclui, constando ainda que “as vidas” dos docentes “parecem
neste momento um daqueles problemas matemáticos: o professor A é do Algarve e vai dar aulas

Na habitual crónica na Visão, Ricardo Araújo Pereira escreve
esta semana sobre a situação dos
professores, dizendo com ironia que os “professores não têm
humor suficiente para entrar na
brincadeira” do ministro Nuno
Crato. O comentador e humorista sugere, neste sentido, aos
docentes que aproveitem o “estilo de vida que o ministério” lhes
proporciona e que se dediquem “à
pastorícia”, garantindo que era o
que ele faria.
para Trás-os-Montes. O professor B é de Lisboa
e vai dar aulas para Braga. Após consultarem a
internet, descobrem no mesmo dia que foram colocados por engano. Sabendo que ambos tomaram o comboio às 8h20, qual chega primeiro ao
centro de emprego?”.

Açoriana Rosalina Garçia
Candidata a Presidente da
Câmara Canadiana de Whitby

dente da Câmara de Whitby.
Uma cidade metropolitana de Toronto localizada na região de Durham, 15 km, este de Toronto,
Francisca Reis
cerca de 125 mil habitantes e dois mil são portugueses e luso descendentes.
osalina Garcia natural de Arifes, São Mi- A empresaria de 47 anos de idade justifica a
guel Açores emigrou para o Canadá aos sua candidatura e mostra-se preocupada com
sete anos de idade com a sua familia, e está falta de emprego para a juventude.
a candidatar-se ao cargo de “Mayor”, Presi-

R

Luvas

infetam enfermeira?

Quem desenha o cenário é omédico Germán Ramírez, do hospital La Paz, que integra a unidade
Carlos III, em Madrid, onde Teresa Romero está
internada.
O responsável conversou por três vezes com a enfermeira de 44 anos, de modo a reconstituir todos os
passos dados durante as visitas ao religioso Manuel
García Viejo, e projetou que a quebra do protocolo
tenha acontecido no primeiro contacto entre ambos.
“Pode ser que não tinha sido umerro,mas sim umaci-

dente”, acrescentou.
A hipótese vai de encontro às declarações prestadas por Teresa Romero ao jornal El País, nomesmo
dia.
“Acho que a falha aconteceu quando tirei o fato.
Vejo como omomento mais crítico em que podia
acontecer, mas não tenho a certeza”, observou a auxiliar de enfermaria, que está isolada no hospital La
Paz desde segunda-feira.
Na curta conversa com o El País, Teresa disse que
no momento não tinha febre, e que se sentia melhor.
“Espero sair desta”, desejou a primeira pessoa contagiada na Europa, ela que perdeu o seu cão, Excalibur, abatido pelas autoridades sanitárias espanholas
de forma a eliminar uma possível fonte de contágio.
Entretanto, outra enfermeira do hospital La Paz
com febre foi ontem isolada. Trata-se do sexto
caso de isolamento por receio de infeção com
ébola, em Espanha, desde que foi confirmado o
contágio de Teresa Romero.

EUA:

primeira morte

Morreu quarta-feira de manhã o liberiano Thomas
Eric Duncan, primeira pessoa a ser diagnosticada com a epidemia de ébola nos EUA.
Duncan foi infetado quando estava na Libéria,
mas a doença só se manifestou depois de chegar aos EUA, a 20 de setembro. Seria internado
apenas a 28 de setembro.
O departamento de Segurança Interna dos EUA
ordenou que nas entradas do país se passe amedir a temperatura a passageiros oriundos de países afetados pelo vírus.
Já o ReinoUnidovai enviar 750 militares, umnavio médico e três helicópteros para a Serra Leoa,
para ajudar a combater a propagaçãodo ébola.

Sr. Bana

Grande Vidente

médium

resolve todos os seus problemas amor, saúde,
mesmos os casos muito dificeís.

Desenfeitiçar,

retorno do seu amor, consegue onde todos

os outros não são capaz.

Estou

pronto a vos

guiar para a felicidade, proteção, eficaz e

rápido.

Não

hesite um segundo para entrar em
contato comigo.

Tel.: 483.993.7784

País

S

A Voz de Portugal | 15 DE outubro de 2014 | P. 10

preparado para o ébola

egundo o presidente do Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida, o País dispõe da “quantidade
suficiente” de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais de saúde
usarem no combate ao ébola.
Isto porque é no INSA que são realizadas as
análises ao vírus do ébola, assim como a outros
agentes com a mesma perigosidade. Até ao momento, foram realizadas análises a quatro casos

imPortations

ITAL

Pensões

sobem
já em janeiro

suspeitos de ébola em Portugal, tendo todos eles
obtido resultado negativo.
anúncio foi feito pelo secretário de EstaNo dia emque se soube do contágio de uma endo da Segurança Social, Agostinho Branfermeira espanhola com ébola, a Direção-Geral
quinho,
que revelou que o montante deverá
de Saúde (DGS) avançou que está a analisar a
necessidade de aumentar a exigência das regras estar em linha com o valor da inflação espede segurança nos hospitais portugueses. “Esta- rada.
mos a rever, com especialistas portugueses, as
normas que foram emitidas em Portugal”, avançou à agência Lusa o diretor-geral de Saúde,
Francisco George.
As autoridades de saúde portuguesas estão ainda a analisar os equipamentos de proteção individual que devem ser usados pelos profissionais
de saúde no âmbito do combate ao ébola, bem
como o contexto da sua utilização. Segundo o
presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Henrique Barros, o contágio
da enfermeira espanhola terá resultado de uma
rutura no protocolo de segurança, mas conside“Iremos aumentar, novamente, as pensões mírou que casos semelhantes serão escassos.
nimas, sociais e rurais, na linha daquilo que têm
sido as preocupações sociais deste Governo”,
disse o governante, lembrando que estas pensões
estiveram congeladas entre 2009 e 2011. No último triénio, segundo Agostinho Branquinho, foi
atingido um aumento em termos acumulados de
5,3% neste tipo de pensões – cujo montante ronda atualmente os €200 – através de um aumento
anual “sempre em valor igual ou superior à inflação”.

O

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

Morreu o jornalista da
SIC Fernando de Sousa

Fernando de Sousa, correspondente da SIC
em Bruxelas, estava em Milão a acompanhar
uma cimeira de emprego, e terá morrido durante a noite, no quarto de hotel.
O jornalista tinha sido também correspondente
da estação de Carnaxide em Londres e na Alemanha, antes de Bruxelas. A notícia foi avançada

pelo próprio canal televisivo, que não esclarece,
porém, as circunstâncias da morte do jornalista.
Nascido a 16 de fevereiro de 1949, Fernando de
Sousa passou também pela RDP, BBC, Diário de
Notícias, acrescenta a Lusa. A SIC recorda que,
em 2006, Fernando de Sousa foi condecorado
pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Ordem do Infante D. Henrique.

Turquia
A
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não tem a cabeça no ar

estratégia do presidente dos EUA, Barack
Obama, passa por não colocar soldados
norte-americanos no terreno para combater
o EI. O homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, tem outra visão e, no teatro de operações,

há três semanas, mas que segunda-feira teve um
grande avanço, só está a ser travada pela resistência das Unidades de Proteção do Povo Curdo. Porém, esta força curda está mal armada, em
desvantagem numérica e pede armas e munições.

Coreia do Norte
Sul-coreanos em alerta
A Coreia do Norte está a preparar-se para “guerras
de grande escala” ao aumentar o seu equipamento
militar e intensificar os treinos, assegurou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. O regime de Kim
Jong-un duplicou o número de soldados nos treinos
de verão e elevou as capacidades de ataque “de
forma consistente”, expõe um relatório entregue ao
parlamento em Seul.
Suécia
Inventores da LED ganham Prémio Nobel
O Prémio Nobel da Física foi atribuído aos investigadores Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura pelo invenção das lâmpadas LED, que permite
poupar energia. Explique-se que já existiam díodos

alertou que é mesmo preciso colocar “boots
on the ground”, ou seja, tem de se combater
os jiadistas no terreno.
“O problema do EI não se resolve com bombardeamentos aéreos. Neste preciso momento, Kobane está prestes a cair”, afirmou ontem
o presidente turco, durante a visita ao campo
de refugiados sírios de Gaziantep, na Turquia,
acrescentando: “o terror não vai parar até cooperarmos numa operação terrestre com os que
combatem no terreno.” Ontem, os combatentes
do EI já tinham conquistado, pelo menos, três
bairros de Kobane, cidade curda na Síria junto à
fronteira com a Turquia. Se a cidade for conquistada, o EI passa a dominar um longo território
naquela região fronteiriça.
A ofensiva jiadista sobre Kobane, que começou

Ação e reação

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos
avançou ontem quemais de 400 pessoas, na
maioria curdos e jiadistas, morreramemKobane desde 16 de setembro;
Martin Schulz, presidente do Parlamento Europeu, recebeu dezenas de manifestantes curdos que invadiramo Parlamento, emBruxelas,
alertando para o perigo que é o EI;
Um homem morreu em Mus, Turquia, numa
manifestação pró-curda para denunciar a inação de Ancara em Kobane;
Caças F16 holandeses lançaram ontem os
seus primeiros ataques contra o EI, mas no
Iraque.

vermelhos e verdes, mas não era possível obter luz
branca a partir deles. Estes investigadores inventaram as LED azuis, as únicas que criam luz branca.
Bélgica
Partidos belgas
formam governo de direita
Quatro partidos belgas alcançaram um acordo para
formar um novo governo de direita, quase cinco meses após as legislativas demaio, anunciou o líder dos
liberais francófonos Charles Michel, que será o próximo primeiro-ministro da Bélgica.

10º edição da Semana Cultural
“Os 800 anos da língua portuguesa”

29 de outubro e 2 de novembro de 2014
Destaca-se o lançamento de um CD
do grupo “Vozes do Mar do Norte”,
assim como um livro dedicado ao
“Divino Espírito Santo em Rabo de
Peixe”, entre outras atividades com
vários conferencistas. De destacar
também “quadro ao vivo” pelo “Grupo Reviver”.
No dia 2 de novembro, a encerrar a semana, haverá um
almoço na Casa dos Açores do Québec, com a presença do Dr. Paulo Teves
e comitiva.

Para mais informações: 514-388-4129,

Benjamim Moniz 514-774-6537,
ou Alice Macedo 514-745-0425.
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Diocese de Angra convida paróquias
açorianas a exporem património
A Comissão Diocesana dos Bens Culturais da Igreja lançou terça-feira um desafio a todas as paróquias
açorianas para aderirem à iniciativa “Comunicar o
Património”, através da selecção e exposição , em
cada uma das igrejas paroquiais, de uma peça de
valor histórico e patrimonial.
A iniciativa, promovida pelo Secretariado Nacional
para os Bens Culturais da Igreja para assinalar o dia
dos bens culturais, a 18 de Outubro, a que a Diocese
de Angra aderiu, visa “sensibilizar e consciencializar
as comunidades paroquiais para a importância da
salvaguarda de um património que escreve a fé de
um povo”, refere o portal Igreja Açores, citando uma
nota refere uma nota da Comissão Diocesana.
Segundo noticia o portal, a Comissão desafia todas as paróquias a seleccionarem uma peça do seu
espólio- pintura, escultura, paramentaria ou ourivesaria, de valor patrimonial, afectivo e estético, que
pode estar (ou não) ao culto e a exponha em sítio
visível na igreja paroquial, a partir do dia 18, dia de
São Lucas, patrono dos artistas.

Neste convite, a Comissão lembra que a peça deve
ter um breve descritor e deverá ser mantida em condições de segurança. Mesmo que a peça escolhida
precise de ser restaurada, a Comissão diz que deve
ser exposta “até para sensibilização dos fiéis para
esse restauro”.
A igreja dos Açores, ao longo das suas idades, tem
vindo a “construir um vasto e riquíssimo património
histórico e cultural, alicerce da sua identidade que
deve ser partilhado”, refere a nota da Comissão dos
Bens Culturais, justificando a iniciativa. Diz, ainda, a
referida nota que o património da Igreja tem “como
função simbólica encaminhar os crentes à hospitalidade do invisível de Deus, através do sopro criador
dos artistas” e, por isso, deve “permanecer integrada
no mistério do que se presencia na liturgia”.

Aviões com doentes infectados
com Ébola só podem aterrar
nos Açores e Lisboa
O

ministro da Saúde, Paulo Macedo, afirmou que as Lajes e as zonas do aeroporto
civil e militar de Lisboa são as que estão definidas para aterrarem os aviões que transportem doentes com ébola.
Segundo a agência Lusa, Paulo
Macedo falava aos jornalistas no
final de uma audição na Comissão
Parlamentar de Saúde, onde durante quatro horas prestou esclarecimentos sobre a política de saúde e
também sobre a resposta que Portugal tem definida para eventuais
casos de ébola.
O esclarecimento do ministro surgiu após um avião, que transportava
uma norueguesa com ébola, ter solicitado autorização para reabastecer na Madeira, o que não terá sido
aceite. Em alternativa, foi indicada
a capital como a que responderia melhor a uma
eventual emergência, segundo um comunicado
do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC).
Segundo Paulo Macedo, existem duas zonas aeroportuárias que, em caso de necessidade, são indicadas para aterrar um avião que transporte um
doente com estas características: as Lajes e o aeroporto de Lisboa, na parte civil e militar, se for
preciso. O ministro aproveitou para esclarecer
que, nos casos em que a autorização de aterra-

a resposta portuguesa ao ébola foi questionada
pelos deputados, com Paulo Macedo a assumir
que “o risco é baixo, mas o caso é sério”.
O ministro garantiu que Portugal tem assegurado o acesso aos medicamentos experimentais
que estão a ser disponibilizados a outros doentes,
como a enfermeira contagiada em Espanha, naquele que representou o primeiro contágio fora
de África.

Governo

anuncia contratação
de cerca de 80 funcionários
para as escolas

O

Governo Regional dos Açores anunciou
que vai contratar 82 novos assistentes
técnicos e operacionais para as escolas da região, no decorrer deste ano lectivo, para suprir as necessidades criadas pela aposentação
de funcionários.
“Estou em crer que uma vez colocados estes
Empresários dos EUA
novos
assistentes técnicos e assistentes operacioprocuram produtos açorianos
nais,
o
quotidiano das escolas melhorará ainda
Empresários norte-americanos estão de visita aos
Açores à procura de produtos tradicionais para vender às comunidades emigrantes radicadas nos Estados Unidos da América (EUA). Um desses empresários (norte-americanos de origem portuguesa),
Alexandrino Costa, importador de produtos alimentares, está ligado a cadeia de hipermercados Triumph
Food, com lojas em New Jersey e Nova Inglaterra,
onde existe uma grande presença de emigrantes
açorianos.
“Nós já estamos a trabalhar com alguns queijos dos
Açores, como bolachas e atuns, e estamos a ver outros produtos que possamos levar para lá”, disse o
empresário, em declarações à agência Lusa.
Segundo explicou, o grupo empresarial ao qual está
ligado adquiriu este ano “seis supermercados” numa
área onde há muitos emigrantes açorianos, razão
pela qual pretende adquirir mais produtos oriundos
do arquipélago. Durante esta visita aos Açores, Alexandrino Costa já reuniu com empresários das ilhas
Terceira e Faial e vai também deslocar-se ao Pico e
a São Jorge, à procura de novas oportunidades de
negócio.
“Acho que temos aqui pano para mangas, como se
costuma dizer, e o que nós queremos é ter mais
diversidade de produtos”, insistiu o empresário, que
diz estar “satisfeito” com o que viu.

gem seja dada, não pode haver qualquer contacto
com passageiros do avião, muito menos com o
doente, sendo apenas permitido o abastecimento. Durante a audição do ministro na comissão,

mais. De resto e, nesta fase, enquanto os concursos não concluem, temos utilizado no dia-a-dia,
para suprir as necessidades existentes, os programas de promoção do emprego, que o Governo
coloca à nossa disposição”, disse o secretário
Regional da Educação e Cultura.
De acordo com a agência Lusa, Avelino Meneses falava aos jornalistas no final de uma reunião
com representantes do Sintap/Açores, em Angra
do Heroísmo. O sindicato alertou para a falta de
pessoal não docente nas escolas da região, ale-

gando que o problema, que já é sentido há algum tempo, se agravou no último ano lectivo.
“Os trabalhadores queixam-se, porque houve
muito pessoal que, por via da aposentação, saiu
dos seus lugares de trabalho, o que fez com que
esses funcionários ficassem sobrecarregados de
serviço”, frisou Orivaldo Chaves, do Sintap.
Segundo o sindicato, o problema afeta “quase todas as escolas”, porque uma grande parte
do pessoal não docente optou por se aposentar
“mesmo tendo cortes nas pensões”.
Orivaldo Chaves mostrou-se satisfeito com a
abertura de 82 postos de trabalho, considerando que isso demonstra a atenção da tutela para o
problema, mas disse que “só o tempo dirá” se o
número de contratações será suficiente, já que o
pessoal não docente das escolas da região “tem
alguma idade”.
Por sua vez, o secretário Regional da Educação
e Cultura sublinhou que a tutela está atenta ao
envelhecimento do pessoal não docente e à necessidade de renovação, por isso estão em curso
82 procedimentos concursais que deverão estar
concluídos “no decurso deste ano lectivo”.
“Na nossa opinião, estes 82 suprirão o essencial
das necessidades existentes nas escolas”, frisou.
Avelino Meneses acrescentou, ainda, que em
comparação com o ano lectivo anterior, as escolas da região têm mais 58 funcionários neste ano,
“numa altura em que inclusivamente o número
de estudantes diminui tenuemente”.
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Açores e Madeira com

maior índice de mortes devido a
problemas respiratórios da

A

s regiões da Madeira
e dos Açores registaram entre 2008 e 2010 o
maior índice de mortes devido a problemas respiratórios da União Europeia,
segundo o anuário regional de 2014 do Eurostat
divulgado terça-feira.
Segundo a agência Lusa, a
Região Autónoma da Madeira surge na liderança,
com 294,6 mortes por cada
100 mil habitantes, de acordo com o anuário apresentado em Bruxelas por Gunter
Schäfer, responsável da área
de estatísticas e informação
geográfica daquela autoridade estatística da União
Europeia.
Logo depois surge na lista
os Açores, com 195,8 mortes por 100 mil habitantes,
registando-se em ambas
as regiões elevados níveis
de pneumonia e bronquite
crónica e aguda, segundo o
anuário regional.
O documento mostra ainda que Portugal continental

UE

também apresenta elevados
índices de mortes por problemas respiratórios, com
valores iguais ou superiores
a 115 mortes, com excepção

respiratórios são quase o
dobro nos homens em relação às mulheres, sendo
este dado mais expressivo
nos casos da Madeira e dos

das regiões de Lisboa e Setúbal, enquanto a média na
União Europeia é de 85,3
mortes.
O anuário refere ainda que
as mortes por problemas

Açores.
Os dados foram divulgados no âmbito dos Open
Days – Semana Europeia
das Cidades e Regiões.

PS lamenta que PSD/Açores
seja “uma amostra” do que foi
O presidente da bancada do PS no parlamento açoriano, Berto
Messias, lamentou que o PSD/Açores seja “uma amostra daquilo
que já foi”, dizendo que a região precisa de uma “oposição construtiva”.
“Seria importante para nós, e digo isto genuinamente, que o PSD
se preocupasse mais com a substância e menos com a circunstância, se preocupasse em construir positivamente o futuro dos
Açores e menos com números mediáticos, com a fotografia. Os
Açores precisam de uma oposição construtiva, pró-activa, activa,
mas com propostas credíveis e que, de facto, acrescentem algo”,
afirmou, segundo avançou a agência Lusa. Numa referência a recentes iniciativas legislativas apresentadas pelo PSD, Berto Messias pediu para ninguém se “deixar enganar” porque “não acrescentam absolutamente nada”.
“Infelizmente, lamento dizê-lo, o PSD/Açores é actualmente uma
amostra daquilo que já foi. Mas quem conhece a história dos Açores sabe que o PSD é muito mais do que aquilo que tem sido”,
afirmou o dirigente socialista, que falava na abertura das jornadas
parlamentares do PS regional, na ilha de Santa Maria. Na sua intervenção, o deputado socialista referiu-se várias vezes à anteproposta de plano de investimento público e orçamento para 2015,
apresentada na semana passada, sublinhando que resultou de
uma “postura de diálogo e concertação social” do executivo açoriano, que ouviu partidos e parceiros com esse objectivo. Já o PSD
só agora “está preocupado em dialogar”, afirmou Berto Messias,
referindo o périplo que o líder dos sociais-democratas açorianos,
Duarte Freitas, iniciou na terça-feira, pelas nove ilhas dos Açores,
com vista a ouvir as populações locais sobre os documentos orçamentais para 2015.
Mas essas “sessões de diálogo” são para Berto Messias uma
“boa oportunidade” para Duarte Freitas “finalmente explicar qual é
afinal o projecto político” que propõe para áreas como a saúde, os
transportes, o emprego ou a educação, já que se limita a criticar,
sem apresentar alternativas. Quanto à proposta de plano e orçamento para 2015 do executivo regional, o dirigente do PS/Açores
considerou que “materializa a vontade” de haver uma aposta no
“investimento inteligente”, aproveitando da melhor forma os instrumentos disponíveis. O investimento público deve ser “bem pensado, bem seleccionado”, para que “todo o desenvolvimento que
decorra do novo Quadro Comunitário de Apoio não esteja circunscrito até 2020, mas que crie as bases para um desenvolvimento
sustentável e sustentado” para os anos que se seguem, em relação aos quais há, neste momento, “imprevisibilidade” no que toca
ao financiamento europeu, sublinhou.
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Dilma diz que candidatos
derrotados têm livre escolha
A candidata à reeleição, Dilma Rousseff (PT), iniciou hoje (8) uma rodada de viagens pelo Nordeste, que proporcionalmente concedeu a ela o maior
número de votos no primeiro turno. Em seu primeiro destino, Teresina, Dilma afirmou que o país tem
uma “dívida de responsabilidade histórica” com a
Região Nordeste, “tradicionalmente prejudicada por
uma visão elitista do Brasil”. Nos últimos dias, após
o primeiro turno das eleições, internautas postaram
comentários em redes sociais com críticas preconce.
Nesta quarta-feira (8), a candidata se reuniu com
lideranças políticas na capital piauiense, estado que
deu a ela a maior votação no primeiro turno, e seguiu
para João Pessoa, onde se reúne nesta noite com
prefeitos e aliados paraibanos.
Antes de conhecer o anúncio oficial do PSB de
apoio à candidatura à Presidência, de Aécio Neves
(PSDB), Dilma atribuiu à livre escolha os anúncios
de preferências para o segundo turno. Sobre estados em que teve pouca votação, a candidata disse
que pretende recorrer a todos os métodos para solucionar as diferenças.
“Eu tenho orgulho de dizer que fizemos uma grande transformação aqui no Nordeste. Porque tem
gente que olha para o Nordeste com o preconceito
de quem governou o país só para outras regiões”,
discursou. Em entrevista a jornalistas, a candidata
exemplificou essa mudança pela ampliação do emprego. “O que aconteceu no Brasil foi uma verdadeira revolução, ampliando o mercado de consumo,
de geladeira, fogão, celulares etc., porque houve aumento de salários”. “Houve aumento extraordinário
dos empregos.”

Segundo Turno Marina

decide

apoio depois de reunião da

A

Rede Sustentabilidade – grupo político da
ex-candidata à Presidência da República
pelo PSB, Marina Silva, terceira colocada no
primeiro turno – não declarará apoio formal
ao candidato do PSBD na disputa do segundo
turno, Aécio Neves.

No entanto, de acordo com o porta-voz do grupo, deputado Walter Feldman, há a recomendação para que seus militantes votem “pela mudança”. Uma reunião decide hoje (9), em Brasília, as
propostas da coligação Unidos pelo Brasil que
serão levadas ao PSDB. Marina aguarda em São
Paulo o resultado.
“Há setores da Rede que entendem que a polarização [entre PT e PSDB] que há no Brasil é
prejudicial e ainda devemos manter a proposta
de não apoiar nenhum membro dessa polarização. Mas a maioria acredita que votar em Aécio [Neves] significa uma parcela da mudança.
Portanto, acreditamos que a mudança significa

Unidos

voto em Aécio, nulo ou branco”, disse Feldman
à Agência Brasil.
Segundo Feldman, a postura da Rede, contudo,
pode ser diferente do posicionamento a ser anunciada por Marina Silva. “Ela tem a liberdade para
fazer sua própria síntese”, frisou. Ele ressaltou
que o único consenso da Rede é o de não
apoiar a candidata do PT, Dilma Rousseff.
“Neste segundo turno está claro que a continuidade não deve acontecer e representa um
risco para a democracia.”
Neste momento, em Brasília, representantes dos partidos que formaram a coligação
Unidos pelo Brasil (PSB, PHS, PRP, PPL,
PPS e PSL] estão reunidos para definir as
propostas que serão encaminhadas à Coordenação de Campanha do PSDB como parte do acordo que viabilizou o apoio do PSB
à candidatura tucana, anunciada ontem (8).
Marina Silva decidiu não participar desse encontro. “Marina está em São Paulo. Este momento é uma reunião dos partidos que lideraram a
coligação. Ela pretende reunir a conclusão dessa
discussão para que depois possa se pronunciar, o
que pode acontecer ainda hoje”, disse Feldman.
“Hoje vamos conhecer a posição dos partidos, e a Marina e a Rede têm seu tempo. Ela
quer se pronunciar a partir do momento que
a coligação do Aécio disser concordar ou não
com os pontos programáticos que vamos oferecer”, disse o deputado Beto Albuquerque
(PSB-RS), vice na chapa de Marina Silva no
primeiro turno.

PSDB

Dilma deu início à campanha para o segundo turno das eleições em Teresina, onde participou de ato
com prefeitos e lideranças políticasIchiro Guerra/Divulgação
Dilma disse que a região vive um momento especial e que em seu governo e nos dois anteriores, do
PT, o crédito consignado foi ampliado, resultando
em uma “grande revolução do empreendedorismo”.
“Tudo isso configura uma imensa capacidade de
consumo, beneficia o Nordeste, porque aqui virou
local olhado com interesse por todas empresas que
produzem bens de consumo duráveis e não duráveis”, afirmou a candidata. Ela também lembrou as
obras de infraestrutura e de garantia da segurança
hídrica feitas em sua gestão.
Um dia depois de dizer que poderá anunciar propostas específicas para São Paulo visando a agradar ao eleitorado local, a petista avaliou que essa
diferença de votos com o candidato não é “nada que
não se possa solucionar”. “Iremos nos esforçar para,
através do diálogo, conversas, mobilizações, de todos métodos, internet, televisão, de todos eles, inclusive desta entrevista, ampliar a votação em todos
estados da Federação”, afirmou.
Hoje à tarde, a executiva do PSB – partido que
obteve a terceira maior votação com a candidata
Marina Silva – decidiu apoiar Aécio Neves. Nesta
quinta-feira (9), a ex-candidata anuncia oficialmente
a posição oficial de todos os partidos da coligação.
Perguntada sobre a possibilidade de Marina sinalizar
apoio a Aécio, Dilma Rousseff disse que “democracia é isso”, um “exercício no qual as pessoas apoiam
aqueles que elas mais se identificam”. “Quando você
se identifica mais com um projeto econômico e social, você apoia ele. Agora, você assume também os
compromissos com os princípios daquele projeto”,
acrescentou a candidata, avaliando que esse processo é muito melhor do que os ditatoriais, em que
não se vota nem se debate.

trouxe desemprego
e salário baixo, diz Dilma

A

presidente e candidata à reeleição, Dilma
Rousseff (PT), cumpriu agendas nas regiões do Nordeste onde afirmou, essa quartafeira (8), que a última de gestão do PSDB só
trouxe “desemprego alto” e “salário pequenino”, informa o Estadão.

PSDB, dirigiu o nosso país, muitos de vocês ainda eram muito jovens, por isso a gente tem que
lembrar o que houve”, disse a candidata do PT,
em discurso, fazendo referência à gestão econômica de FHC e acrescentando que “eles elevaram os juros à estratosfera”, refere o Estado de
S. Paulo.
Ela aproveitou ainda para criticar Armínio Fraga, presidente do Banco Central
durante presidência de Fernando Henrique Cardoso e futuro ministro da Fazenda de Aécio Neves, caso o tucano seja
eleito no segundo turno. “Teve um ministro que se chama Armínio Fraga, esse
ministro conseguiu que os juros médios
praticados no Brasil fosse de 25%. Hoje
é 11%. Conseguiram que o desemprego
fosse 11,5%, hoje é 5%”, lembrou a petista.
Reagindo às acusações de irregularidades no seu governo, Dilma Rousseff
reforçou o que tinha dito anteriormente, lembrando que a sua gestão foi a que
De acordo com publicação do diário, a petis- mais combateu a corrupção. “No passado, a Pota falou durante palanque em João Pessoa onde lícia Federal foi aparelhada. O diretor da Polícia
dirigiu os seus ataques ao modelo de gestão do Federal (Agílio Monteiro Filho, que chefiou a PF
PSDB. Falando do ex-presidente Fernando Hen- durante gestão de FHC, entre 1999 e 2002) era
rique Cardoso, que governou o país entre 1995 e filiado ao PSDB. No meu governo, diretor da Po2002, Dilma afirmou que o legado do tucano foi lícia Federal não é filiado a partido nenhum nem
taxa de desemprego elevada e salários baixos.
faz jogo de partidos”, afirmou a atual presidente
“Quando o outro projeto, o projeto tucano, do da República.

Fazer

E

Facebook
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negócio no

m “The Social Book – Tudo o que precisa de saber sobre o Facebook”, a autora,
Virgínia Coutinho, deixa algumas dicas essenciais para uma gestão “eficaz, correta e profissional de uma página de Facebook”, de forma
a melhorar o seu negócio. O metro foi saber
mais e falou com a consultora e formadora em
Social MediaMarketing.

uma comunidade. O conteúdo é a parte mais importante para captarmos e mantermos as pessoas
interessadas na nossa marca”, explica a autora,
que salienta ainda a importância de existirem
“boas respostas e interações relevantes entre
amarca e os seus seguidores”.
“Este diálogo é a chave para uma boa gestão de
uma página de Facebook e são poucas as marcas

Cinco

erros mais comuns

1-Transformar uma plataforma de diálogo
numa plataforma de monólogo. A grande vantagem do Facebook é possibilitar
o diálogo entre as marcas e os diversos
públicos. Não aproveitar estas oportunidades é um erro.
2-Não existir uma estratégia ou objetivos.
É essencial que as empresas olhem para
os objetivos de negócio, marketing, comunicação, e percebam quais poderão contar
com a ajuda das redes sociais para serem
alcançados.
3-Falta de integração. As redes sociais
são muitas vezes vistas como plataformas
individuais e usadas de forma isolada. É
importante que as ações, planos e estratégias sejam mais integradas.

“Conhecer a plataforma é o primeiro ponto. O
Facebook consegue ser bastante mais complexo
do que aparenta e apenas conhecendo as caraterísticas, opções e limites se conseguirá tirar todo
o partido da rede social. Como segundo ponto,
destacaria o planeamento e a produção de conteúdo de qualidade, bem como a gestão eficaz
das interações e relações na página. Para tal é
fundamental ter conhecimentos de como gerir

portuguesas que o promovem”, diz.
De acordo com a especialista, “grande parte das
empresas portuguesas ainda usa o Facebook sem
tugueses estavam na rede social era ao final do
dia. No entanto, isto não significa que este seja o
melhor horário para colocarmos as nossas publicações, porque dependerá sempre de quem é
o nosso público-alvo e de quem são os nossos
seguidores”, explica ainda Virgínia Coutinho.

4-Falta de “cultura social” interna. É importante que as empresas procurem envolver
todos os departamentos. Não faz sentido
que a aposta em social media seja apenas
um pelouro do marketing/comunicação.
5-Poucos conhecimentos sobre a plataforma e gestão de redes sociais. Geralmente
as pessoas responsáveis pela gestão de
redes sociais têm poucos conhecimentos
sobre a área. Como em qualquer outra plataforma, é necessário formação e conhecimentos específicos.
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Câmbio do dólar canadiano
14 de outubro de 2014

1 Euro = CAD 1.432260
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

bancos e
serviços
financeiros

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

canalizador

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

www.leparadisdupoulet.com

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

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

TRAGA O SEU VINHO
2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

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

eletricidade

fotografo

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

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

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

monumentos

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude
514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

notários

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

Tel.: 514.943.7907

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA.

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

LE Grill
Tasquaria

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

Tel.: 514.817.2451

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Filarmónicas

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

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

dentistas

CENTROs

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

restaurantes

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
Centro de Ajuda à Família
Centro Acção Sócio Comunitário

restaurantes

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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

A Voz de Portugal | 15 DE outubro de 2014 | P. 17

EMPREGOS

EMPREGOS

Está a ganhar o que
merece? Trabalha a
partir de casa.
Part-time: 500-1500$
possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis.
Compatível com
outras atividades
ou emprego.
514-961-0770

serviço

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

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

serviço

Governanta / “Nanny”
Posição a tempo inteiro
(40 horas por semana
durante o dia), pode viver lá ou não e salário
mínimo.
Deveres implica:
Fazer comida, limpeza,
tarefas
organizadas,
ajuda-geral em relação
à casa e a tomar conta
de crianças
(6 e 9 anos de idade).
Endereço: No centro da
cidade Montreal, podemos patrocinar (fazer
um contrato), se necessário. Deve falar inglês
ou francês como primeira ou segunda língua.
Contatar Peyrow
514-947-2909

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

vende-se
INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

Vende-se
Mercedes
200B - 2011, branco,
como novo. Com 29000
KM.
Preço 18 500$
514-336-9670

agradecimento

Agradecimento
ao sagrado
coração de
Jesus por
favor obtido.

falo português

†

ADELAIDE FONSECA MONIZ
1927 – 2014

Faleceu em Montréal no dia 12 de
outubro de 2014, com 87 anos de
idade, Adelaide Fonseca Moniz,
natural de Rabo de Peixe, Ribeira
Grande, São Miguel, viúva de Jacinto Moniz de Sá.
Deixa na dor o seu filho José Moniz (Martine Pelchat), netos/as Matthew, Elisa, Rachel, Anne Gabrielle
e o nosso pequeno anjo falecido
David, bisneto/a Emily e Anthony,
afilhada Adelaide Geca, sobrinhos/as, primos/as, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
7388 Boul. Viau, St-Léonard
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório, teve lugar na terça-feira dia 14 de outubro de
2014 das 14h30 às 17h e das 19h às 22h, e na quartafeira dia 15 de outubro a partir das 8h30. Seguindo, a
missa de corpo presente às 10h na Igreja Santa Cruz,
60 rua Rachel oeste, e, irá sepultar ao Mausoléu Sainte-Marguerite-d’Youville no Cemitério Notre-Dame-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. Bem Hajam.

†

Manuel Medeiros
1931-2014

Faleceu em Montreal, no dia 9 de
outubro de 2014, com 83 anos de
idade, o senhor Manuel Medeiros,
natural da Criação dos Fenais
d’Ajuda, São Miguel, Açores. Esposo da já falecida Ermelinda Furtado.
Deixa na dor seus filhos/as Lúcia (António Medeiros), Leonel
(Leonor Couto), Leonor, Horácio.
Netos António José, (Julie), Jason
(Jennifer), Ashley, Tania, Michael,
Elizabeth, Brian, Melinda. Bisneto
Jayden. Irmãos, cunhados/as,sobrinhos/as, amigos e
restantes familiares.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
A missa de corpo presente se realizou terça-feira 14 de
outubro de 2014 às 10h30 na Igreja St-Ambroise. Foi
sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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.

†

Carlos sergio martinho
1965-2014

Faleceu em Montreal, no dia 13
de outubro de 2014, com 49 anos
de idade, o senhor Carlos Sergio
Martinho, natural de Lisboa, Portugal, filho de Carlos Martinho e
Clara Pessoa.
Deixa na dor seu padrasto Valdemar Mendonça e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório se realiza hoje, quarta-feira 15 de outubro de
2014 das 9h00 às 11h00. Seguindo o funeral será realizado hoje às 11h30 na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar
no Cemitério Notre-Dame des Neiges.
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.

MEMORANDUM
4º Aniversário de Falecimento

Maria Trindade Pimentel Medeiros
A tua filha Filomena e teu filho
José, sentem a tua falta e o teu
carinho de mãe e recordamos-te
com muitas saudades.
Mesmo se já lá vão quatro
anos que tu nos deixaste, a tua
memória continua bem viva
nos nossos corações.

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
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anedotas
SOGRA EM ESTADO MUITO GRAVE
Um homem foi ao hospital visitar a sogra que
se encontrava num estado muito grave. De volta a casa, a mulher preocupada com o estado
da mãe, pergunta: - Então meu amor, como
está a minha mãe?
Responde o homem: - Segundo o médico ela
está ótima, com uma saúde de ferro! Ainda vai
viver por muitos anos! Na próxima semana, ela
vai receber alta do hospital e vem morar connosco, para sempre!
Espantada diz a mulher: - Que bom! Mas que
coisa estranha… hoje cedo ela parecia estar à
beira da morte, e o médico disse que ela teria
poucos dias de vida!
Explica o homem: - Não sei como ela estava
hoje de manhã, mas agora à noite, quando eu
cheguei ao hospital, o médico disse-me que
devia-me preparar para o pior!

SUDOKU

6 2
9

7

3
4
1
1 9 8
5 9 1

7 4 9
3 5 8
2
4
8
1

8
2 7

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Peixe da família dos escômbridas da
ordem dos acantopterígios. Transferira para outro dia. 2.
Conclusão de um teorema. Indústria de moageiro. 3. Domesticar. Ovário dos peixes. 4. Cortar e triturar com os
dentes. Resultado de grandes fadigas (fig.). 5. Contr. da
prep. de com o art. def. a. Graceja. Encolerizar, detestar.
6. Primeira mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). Incógnita. Composição poética de assunto elevado e destinada
ao canto. 7. Cada um dos pelos que orlam as pálpebras.
Noroeste (abrev.). Suspiro. 8. Esvaziar. Roupa exterior,
vestuário. 9. Grande porção. Estar em delírio. 10. Cordão
de metal ou de requife que guarnece ou abotoa a frente
do vestuário. Caule. 11. Ato ou efeito de tirar letras na
escrita, raspando. Que é de bronze.
Verticais: 1. Relato, escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou numa reunião ou assembleia. Ornamentar. 2. Possui. Relativo à criação de aves.
3. Servir-se. Abanos (ant.). 4. Mais pequeno. Caminhar.
Filho de burro e égua ou de cavalo e burra. 5. Pedra dura
geralmente lisa. Oferecer. 6. Gostar muito de. Animal bravio e carniceiro. 7. Sofrimento físico ou moral. Asinino. 8.
Movia-se de um sítio para outro. Sétima nota da escala
musical. Inflamação do ouvido. 9. Presságio. Discursar.
10. Bando de aves que passam, voando rapidamente.
Naquele lugar. 11. Acorrentei. Conjunto de coisas descritas e enumeradas.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Adufa, Iriar. 2. Fez, Tirou. 3. Uralite, Si. 4. De, Aorta. 5. Eido, Marujo.
6. Uva, Ril. 7. Manada, Saga. 8. Aroma, Ás. 9. Em, Represa. 10. Linfa, Til. 11. Aluir,
Amaro. Verticais: 1. Alude, Moela. 2. Rei, Mil. 3. Ufa, Duna, Nu. 4. Fel, Ovar, Fi.
5. Azia, Adorar. 6. Tom, Ame. 7. Iterar, Apta. 8. Ri, Tris, Rim. 9. Ir, Aula, Ela. 10. Aos,
Gás. 11. Ruivo, Asado.

O Homem
A

mais

Procurado

mais recente adaptação de John le Carré,
autor de O Espião Que Sabia Demais, é
marcada pela paranóia. O Homem Mais Procurado envolve seus personagens em camadas
de mistério e nada, nunca, é o que parece. O
cineasta Anton Corbijn recria o mundo caótico dos agentes secretos sem o menor glamour
e cada detalhe é muito bem pensado. O resultado é um interessante filme sobre espionagem, cuja critica recai sobre a atual forma de
lutar contra o terrorismo mundial encabeçada pelos EUA.
Philip Seymour Hoffman está no centro do jogo de gato e rato, como espião
alemão Günther Bachmann, responsável por impedir ameaças antes mesmo
de elas se concretizarem. Quando Issa,
rapaz meio checheno, meio russo, chega de forma clandestina a Hamburgo,
Alemanha, a inteligência antiterrorista
pega seu rastro imediatamente. Logo,
agências de todo o mundo se interessam, inclusive dos Estados Unidos, e
todos começam a se meter para tentar
impedir conspirações terroristas.
Enquanto autoridades alemãs pressionam a captura de Issa, Günther decide
investigar melhor em busca de outros
envolvidos. Enquanto isso, Annabel
Richter (Rachel McAdams), advogada
de direitos humanos, tenta garantir a
liberdade do rapaz. Jogos de interesses
começam a se mostrar desafios muito
maiores do que a busca pela verdade
sobre a intenção do rapaz. O inimigo
deixa de ser o suposto terrorista e passa a ser o sistema. Agência e governos
apresentam reações histéricas pelo
simples fato do rapaz suspeito estar no
ocidente. Logo, não importa se ele é
ou não culpado, a forma como as autoridades lidam com a situação parece nem considerar essa
informação de fato.
Ao contrário de outro de Corbijn sobre espionagem, Um Homem Misterioso, estrelado por
George Clooney, O Homem Mais Procurado é
pesado e frio. Não existem cenas de tortura, nem
violência, ao menos nada gráfico, entretanto o
clima de paranoia domina a película e a traição
parece poder vir de qualquer lado a qualquer segundo. O filme consegue mostrar como espionagem é um trabalho complexo e cheio de nuances,
no qual pequenas atitudes podem ter consequências desastrosas nas vidas dos envolvidos.

Esse cenário é ideal para vermos Hoffman
no ápice como ator. Embora o sotaque alemão
atrapalhe atores como McAdams e fazem até
mesmo o experiente Willen Dafoe escorregar, é
oportunidade para o falecido veterano mostrar
sua qualidade impressionante. Com aparência
cansada, ele sempre mantém voz baixa, calma
como alguém acostumado a viver nas sombras.
O restante do elenco, se não ajuda, ao menos não
compromete. O destaque fica por conta de Robin
Wright no papel de agente da CIA. Dito isso, a

obra sempre é melhor quando a câmera está focada em Hoffman.
O Homem Mais Procurado é uma adaptação inteligente sobre o cenário internacional pós 11 de
setembro. Expõe de forma clara e, às vezes, dura
os pecados cometidos em nome da segurança nacional. O longa não tem grandes sequências de
ação, mas mantém o espectador tenso enquanto
intrigas se desenrolam. Com pesado tom político,
deixa claro como a moralidade dessas agências é
algo mutável, capaz de se adaptar a qualquer situação em nome da luta contra o terrorismo.

No cinema
GAROTA EXEMPLAR
Assim como outros trabalhos
da filmografia de David Fincher, Garota Exemplar não
está disposto a fazer concessões. Desafiador, moralmente
questionável e intrigante, a visão do diretor sobre o livro de
Gillian Flynn parece disposta a
desconstruir não apenas o relacionamento entre os protagonistas, mas também todo um modo de vida.
Tal jogo começa logo nas primeiras cenas, que
retratam Amy (Rosamund Pike) com uma sutileza
irritante, quase teatral. Ela é a típica esposa perfeita, que de tão admirável inspirou os pais a criar
Amy Exemplar, personagem que estrela uma série
de livros infantis de grande sucesso.

MAZE RUNNER: CORRER OU MORRER
Correr ou Morrer é baseado no
primeiro livro da saga Maze Runner e conta a história de Thomas
(Dylan O’Brien), um menino que
acorda em uma comunidade isolada. Quando finalmente recobra
sua consciência, descobre que
está em um ambiente hostil cercado por um imenso labirinto habitado por criaturas selvagens.
Obviamente ele e os outros habitantes não sabem
porque foram mandados para esse lugar tão adverso. É justamente nesse mistério que o roteiro se
apega, algumas vezes até de maneira exagerada.
Na primeira metade o filme faz poucas revelações
e tenta construir a personalidade de cada um dos
moradores do local.
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Mouzinho

da

Poesia da semana

Silveira

portugueses a participar no desembarque a Sul
do Mindelo no dia 8 de Julho de 1832.
ouzinho da Silveira nasceu em Castelo Entre Maio e Dezembro desse mesmo ano,
de Vide a 12 de Julho de 1780. Juricon- Mouzinho da Silveira foi ministro da Fazenda
sulto e político, Mouzinho da Silveira foi o e Interino da Justica. Foi durante este período
mais notável legislador do Liberalismo.
que a sua acção legislativa estabeleceu “o termo
A ele se deve a base juridica do
Portugal Contemporâneo. Foi Mouzinho da Silveira quem aboliu a
política dos dízimos e dos direitos
reais, quem determinou a supressão
da hereditariedade dos cargos públicos e de outros privilégios afins e
quem separou as funcões judiciárias
das administrativas. A ele se deve
também a criação do Supremo Tribunal de Justica e a secularização
dos bens da Igreja.
Mouzinho da Silveira formou-se
em Direito pela Universidade de
Coimbra. Seguiu depois a carreira
da magistratura, tendo sido juiz de
fora em Marvão e Setúbal e Provedor da Comarca de Portalegre. Após
a Revolução Liberal de 1820, Mouzinho da Silveira foi administradorgeral das Alfândegas onde exerceu
profundas reformas. Depois da Vila-Francada, entre Maio e Junho
de 1823, foi também ministro da
Fazenda. Esta tão fugaz passagem
pelo Governo deveu-se a sua mentalidade profundamente aberta e
prática. Para Mouzinho era urgente
onde verdadeiramente acaba o velho Portugal e
reformar as instituições do País e gerir a Coisa de onde começa o novo” (Almeida Garrett).
Pública de acordo com o bem comum e em de- Após esta passagem pelo Governo, Mouzinho
trimento de interesses pessoais.
da Silveira viveu entre Franca e Portugal. RePreso durante a Abrilada de 1824, deputado gressou definitivamente ao País de origem em
pelo Alentejo em 1826, Mouzinho da Silveira 1839, quando foi reeleito deputado pela sua protrocou depois Portugal por Franca e fixou-se em víncia natal. Mouzinho da Silveira morreu no
Paris em 1828.
dia 4 de Abril de 1849, tendo passado os últimos
Quatro anos mais tarde, este acérrimo defensor anos da sua vida no Alentejo que o viu nascer.
do Liberalismo embarcou para a Ilha Terceira na
comitiva de D. Pedro, tendo sido urn dos ilustres

COORDENADO POR JOSÉ PEREIRA

M

RAcenavam-se
onda Emigrante
bandeiras, à partida

Com auroras de esperança estampadas.
Mão de sombras em meu ombro abatida
Era profeta de terra prometida
Era canto de sereia que chamava.
Rasguei nuvens de prata e de marfim
No tapete voador da ilusão;
Contemplei tesouros do sem-fim
Portais de oiro se abriram ante mim
Tocados per varinha de condão.
Nas pupilas dos meus olhos deslumbrados
Jardins suspensos em leda sinfonia.
De exóticas citaras as trinados
Fendiam espaços-virgens, imaculados
Lá de onde a ventura me sorria.
Intrépido cruzei as sete mares
Ramo orgulhoso das raízes lusas.
Projectei falsos deuses dos altares
Venci dragões e hidras aos milhares
Cortei cabeças horrendas de Medusas!
Do Parnaso os pincaros toquei
Idolo ignaro dos meus pés de terra.
As eloquentes musas cortejei
Mas aí! entre a bruma dos sonhos que sonhei
Louco, não divisei o antro da Quimera.
Argonauta da nau da realidade
Remei contra ventos e marés;
Couraçado de indómita vontade
Ri dos escolhos com que a tempestade
Feria já meus cançados pés.
Lanças de audácia nas Áfricas meti
Mas a pedra filosofal que procurei
Nunca, nem de longe a vi
E dos muros de cidade que fendi
As pedras desmoronadas suportei.
Rudes punhais de saudade engoli
A negra solidão me acompanhou
E nos trapos de ilusão que eu teci
Moldou-se o cálice de amargura em que bebi
Levedou o pão que o diaba amassou.
Alma dispersa, corpo enleado
Em terra que da terra muito lunge dista
Prescrutei meu coração desalentado
E vi um Prometeo agrilhoado
Sorvendo desalentos s’alquimista
A cocoa de louros que visionei
Foi em meu peito uma chaga viva.
Filho pródigo, do mundo me cancei
Triste, à caça paterna regessei
Abri a porta devagar: stava vazia!...
Emílio Sousa Igreja

Recordando
Amália
Mais um ano se passou
Após a triste partida
De Amália que nos deixou
Dolentes na despedida.

A Beira

y

de Villera

IMPECÁVEL!!!

Duplex com cave toda acabada e garagem. Casa muito bem estimada, mesmos
proprietários desde 27anos! Teto, janelas
e portas novas e muito mais! Belo, grande
quintal. Rés-de-chão disponível ao comprador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! Bem situada ao
SUL da autoestrada Metropolitana, numa
rua bem sossegada.

$479,000

Plateau

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

Magnifico apartamento renovado
a alugar na rua Coloniale. 4 ½ com
um quarto fechado (poss. de separar
un 2do quarto). Cozinha e casa de
banho renovadas. Inclui os electrodomesticos , aquecimento , electricidade e ar-condicionado. Tem um
pequeno quintal ao uso exclusivo.
$1350/mês
Disponivel rapidamente!

Seis de Outubro malogrado
Dia de luto e sombrio
Que deixou no nosso fado
P’ra sempre um grande vazio.
Esta data desditosa
É algo que em nós perdura
É lembrança dolorosa
De nostálgica amargura.
Mas Amália é honrada
Em cada ano que passa
Qual memória venerada
Orgulho da nossa raça.
Amália e o seu fado
Estarão sempre entre nós
Deixou-nos como legado
O eco da sua voz .
Seu povo saudade sente
Da sua Amália imortal
Que será eternamente
Um padrão de Portugal !...
Euclides Cavaco
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Vá

fogo p’ró ar!

Joel Neto
Terra Chã, 4 de Setembro de 2014
É evidente, mas fica a lição – e não é por muitos a
terem frisado já que devemos dispensar-nos de repeti-la até que se entranhe. A autoproclamada Jihad
decapitou um segundo jornalista porque a primeira decapitação foi um sucesso. Não foi um sucesso
porque o homem tenha morrido: matar um homem,
para a dita Jihad, é uma rotina quase entediante. Foi
um sucesso porque, tal como os amadores das redes
sociais, também muitos profissionais da imprensa,
da rádio e da televisão de todo o mundo voltaram a
noticiá-la acriticamente, com um pé no voyeurismo
e outro no maniqueísmo. O jornalismo-tipo-partilha-de-Facebook, em que todos, em maior ou menor
grau, vimos embarcando, não tem os dias contados:
pode até acontecer que seja o único a sobreviver.
Mas implica custos e, provavelmente, só dentro de
algumas décadas começaremos a ter uma ideia da
sua dimensão. Uma coisa é certa: ela é maior do
que aquilo que agora nos parece – mesmo aos mais
pessimistas.

correspondeu um alargamento desse espectro. Vãose perdendo matizes, mesmo se alguns dos tradicionais segmentos indy continuam a ser contemplados
(sobretudo estando na moda, como acontece agora
com o documentário), e o afunilamento vai continuar. Quanto às salas, duas semanas de rentrée chegaram para confirmar a tendência. Os novos filmes
de Clint Eastwood e Woody Allen, dois mestres
com mercado, foram programados para o mesmo
dia, ameaçando vampirizar-se nas bilheteiras e no
espaço mediático. Eastwood acabou adiado à última hora – e, entretanto, os adiantamentos e as antecipações continuam a repetir-se, sempre em cima
do joelho, sempre sem tempo para um espectador se
organizar. O cinema vende-se mal entre nós. É cada
vez menos diverso, cada vez mais mal distribuído e
cada vez mais mal programado. E suponho que seja
assim no mundo inteiro, caso contrário não havia
tanta série de televisão medíocre a reunir elogios de
quem já percebeu disto.

Terra Chã, 9 de Setembro de 2014
Hoje li num post de Facebook a palavra “corno”.
Julgava que era um adjectivo em desuso, mas afinal parece que continuamos em 1984 e temos todos
doze anos de idade. Quer dizer, numa história conjugal é o traído quem merece a alcunha (e a sátira
Terra Chã, 5 de Setembro de 2014
que vem com ela)? Eis o mundo ao contrário. SatiEstá uma maravilhosa noite de vento e os primei- rizar a infidelidade conjugal já me parece imaturidaros frescos do Outono transformam os cheiros deste de emocional suficiente. Mas, se vamos insultar aljardim numa promessa de coisas últimas. Sinto-me guém, ao menos que insultemos o corneador, não?
mais romântico do que nunca e todos os Setembros
continua a ser assim.
Terra Chã, 10 de Setembro de 2014
Dilemas típicos de um Verão açoriano: acender
Terra Chã, 6 de Setembro de 2014
ou não acender a salamandra? Malta, pelo amor
Balanço do longo almoço com os Pereiras: o de- de Deus. Se vocês escrevem mais uma vez esta
safio do homem culto, hoje, já está para além do semana a expressão “faz parte da solução ou faz
conhecimento. É, antes, ser capaz de escapar ao ruí- parte do problema” – num jornal de referência
do. E de dizer do que quer que seja, não importa o ou num desportivo, no pasquim de uma vilória
orgulho do seu criador: “Isso é uma merda!”
do interior, num post de Facebook ou mesmo
num bilhete à empregada –, eu juro que rebento.
Terra Chã, 7 de Setembro de 2014
E levo meia dúzia comigo, chiça!
Por outro lado, não há uma manhã de fim-de-semana que não esteja algures em volta, logo a partir Terra Chã, 11 de Setembro de 2014
das oito da manhã, um gajo qualquer a acelerar uma Como é? A França apoia os Estados Unidos
motosserra, uma roçadora, um corta-relva um ber- no combate ao Estado Islâmico? Será que Mr.
bequim, uma betoneira, uma rebarbadora. Oh, sim, Hollande não encontra a velha bandeirinha branpor favor: não parem quietos nunca, nem por cinco ca?
minutos. De repente podem pensar.
O Q.B.-Food Court é o próximo destaque na
minha rubrica de gastronomia da “Notícias MaTerra Chã, 8 de Setembro de 2014
gazine”, revista de domingo do “Diário de NotíSete anos de casamento hoje. Há sete anos dançou- cias” e do “Jornal de Notícias”. Um restaurante
se num monte alentejano ao ritmo dos Dixie Gang, açoriano de seis em seis meses, sendo portanto
com as tias comendo porco assado aos bocados e os outros 25 do continente – eis o contrato. O
rasgando os saltos agulha no cascalho. Hoje cheira a Q.B. dispensava a quota.
erva húmida, leite morno e bosta de vaca, e a verdade é foi uma melhoria. Tenho questionado o alinha- DOS AÇORES, COM REQUINTE
mento dos canais TVCine, e raciocínio não muito O QB-Food Court, em Angra do Heroísmo, veio
diferente poderá fazer-se sobre o Video On Demad rasgar com a ditadura da alcatra e, ao mesmo temdos diferentes operadores de televisão. Quando se po, abrir a cozinha de autor das ilhas a uma nova
olha para o que se passa nas salas, a perplexidade clientela. Maravilhas de um tempo abençoado.
deixa de ser a excepção e passa a ser a regra. No “Às vezes tu queres ir onde toda a gente saiba
caso dos TVC, o problema verifica-se há anos. Se o teu nome”, dizia o genérico, e eu sempre me
calhar é melhor negócio assim, e isso não deixa de empenhei em ter esse tipo de lugar. “Empenhei”
dizer também alguma coisa sobre o actual especta- é mau verbo. Surgiram-me por acaso, ou porque
dor-tipo. Para o verdadeiro amante da chamada sé- de algum modo me demonstraram que eu podia
tima arte, porém, simplesmente não faz sentido que, cultivar uma determinada intimidade com eles.
havendo quatro canais, seja impossível perceber Tive o Retiro do Chefe Costa, em Alcântara,
onde se separam, tangem e interceptam as respec- onde durante a faculdade me juntava aos amigos
tivas programações. No VOD, os operadores ainda e nos tempos da Margem Sul parei a comer dutentam ter em atenção as necessidades de algumas rante anos ainda, quando a fila para a Ponte me
minorias, mas ao alargamento dos servidores não assustava. Tive a Taverna das Enguias, no Seixal,

propriedade de um certo sacristão que trazia uma
camisola de pijama por debaixo da camisa e tinha
uma namorada oxigenada que dizia ser bailarina,
uma empregada ingénua chamada Capitolina e
um homem da grelha cujas calças ficavam a meia
perna. Escrevi um conto sobre eles, certa vez.
Tive mais, aliás. Tive o Tappas Bar, na Pinheiro
Chagas, de regresso a Lisboa. Tive o Rosa da Rua,
no Bairro Alto, onde a Teresa nos matava a fome
com o melhor buffet da capital, nos deixava fumar
à vontade e depois ficava ali, a conversar connosco até muito depois da hora. Tive o Ti Choa, na
Serreta, quando os Açores ainda eram apenas um
lugar de férias e de sonhos de regresso, e cuja alcatra de feijão tentei imitar mil vezes, sempre com
crescente grau de fracasso. Tive, durante todo esse
tempo, o Snob, na Rua do Século, primeiro como
mentidero e depois apenas como o local onde revia os amigos, sr. Albino incluído.
Tive-os e continuo a tê-los. Os nossos restaurantes de todos os dias também são a nossa biografia.
E é para aí que vai o q.b.-Food Court.
Inauguraram-no os proprietários da Pastelaria
Central, casa histórica do centro de Angra do
Heroísmo. Decididos a fazer desta a geração da
expansão, rasgaram no sentido da qualidade, chamando a si uma velha casa senhorial de São Carlos, a zona mais endinheirada da Terceira, entregando o projecto ao arquitecto João Monjardino
e, nos últimos tempos, esforçando-se por garantir
a contratação de Paulo Lourenço, o melhor dos
chefs modernos da ilha, e que antes brilhara no
Ambientes com Sabores. Resultado: um complexo com snack-bar repartido por três salas e duas
esplanadas e, por cima, um restaurante premium,
para além de um enorme parque de estacionamento e um jardim de magnólias onde no Verão passa
cinema ao ar livre. Ainda estes dias lá comi umas
gloriosas pataniscas de bacalhau, uma reinvenção
pluri-aromática do novo chef. Há dois anos que
lá regresso com frequência para o polvo panado
com molho tártaro. Recentemente, no entanto,
pude usufruir da degustação com que se anunciou
a nova carta – e voei. Abrimos com Chamuças de
bacalhau e Estaladiço de Queijo de cabra; experimentámos o Lombinho de veja sobre tetragónia, o
Magret de pato com molho de uva e o Bife de novilho com batata gratinada; e fechámos com uma
Tarte de lima com mel e pistáchios que ainda me
acorda durante a noite. O melhor do Verão guardara-se, afinal, para a recta final do calendário. O
orvalho salpicava as noites com mais respeito do
que volúpia e os dias iam clareando manhã fora,
até repousarem sobre uma limpidez quase feérica,
que a cada recanto projectava um contraste particular, como no negativo de um óleo de Caravaggio. Então, aconteceu poesia.»
Terra Chã, 12 de Setembro de 2014
Bom trabalho, boas noites de sono, boas notícias e até boas corridas. Há semanas em que corre tudo tão bem que um tipo chega a sexta-feira
com pena de não ser quarta.
Terra Chã, 13 de Setembro de 2014
Descoberta do fim-de-semana: no Bar do Abismo, nos Biscoitos, num dia agreste de um Outono demasiado precoce, com o mar fustigando
os grandes vultos de basalto e dois copos de tinto bebidos um atrás do outro, eu efectivamente
consigo ouvir cantar a Marisa.

Juventude

e

Jorge Correia
os dias que correm assistimos à mediatização cada vez mais intensa de grupos
terroristas que recorrendo às mais atuais e
utilizadas ferramentas de socialização pela internet recrutam militantes de qualquer parte
do mundo para seguirem as suas ideologias
irracionais, brutais, e desequilibradas.
Um pouco por todo o mundo assistimos a jovens que vivendo uma vida aparentemente confortável e aconchegante materialmente, largam
esse ambiente para seguirem esses grupos enveredando por atos e práticas que jamais as suas
famílias, amigos próximos ou eles próprios imaginariam. Engrossam as fileiras de grupos desde
a famosa Al-Qaeda até ao grupo mais recente e
popular pela sua brutalidade e expansão rápida,
autodenominado “Estado Islâmico” (EI). A rápida expansão deste grupo que manifesta-se capaz
de perseguir a ambição de dominar determinado
território do Médio Oriente, a estrutura que adaptou e utilização eficiente das redes sociais para
recrutamento de militantes, chamou a atenção de
diversas entidades, mas o principal fenómeno foi
a capacidade de recrutar “ocidentais”, de origem
muçulmana ou não, para as suas fileiras. Deixando de lado mas sem esquecer completamente o
facto claro de que a ideologia destes grupos é
fruto de mentes ainda que inteligentes, profundamente pervertidas demonstrado pela absoluta
falta de respeito pelos mais elementares princípios de humanidade que nos distinguem dos
animais irracionais, como o respeito pela vida
humana, pela liberdade de pensamento, respeito
pelo próximo, etc., impressiona a sua capacidade
de seduzir outros para a sua loucura particular
transformando-a numa loucura coletiva. Porque
será que jovens, aparentemente em situação tão
privilegiada para “triunfarem” na sociedade ocidental, se entregarão a tal influência para viverem tamanhas atrocidades? Resposta certamente é complexa por envolver diversas variáveis e
culturas, mas uma das variáveis mais importantes e mais intangíveis é o próprio Ser Humano.
Carl Gustav Jung, famoso psiquiatra suíço que
empreendeu diversos estudos sobre a psique humana, afirmou que todo o individuo civilizado
“ainda arrasta atrás de si uma cauda de sáurio”.
Não podia estar mais certo neste ponto. Todos
os dias se olharmos um pouco pelas notícias do
Mundo verificaremos casos de pessoas aparentemente simples e inofensivas cometerem as mais
terríveis brutalidades, quando as condições certas se apresentam. Se por um lado ninguém que
envereda por esses caminhos tortuosos deve ser
desresponsabilizado, por outro lado não devemos deixar de olhar para o que a sociedade poderá contribuir para incentivar estes desvios à vida
de um individuo. Sabemos que existe desemprego jovem de uma forma generalizada por todo o
mundo e que dados da Organização Internacional do Trabalho indicam que um jovem tem três
vezes mais probabilidades de estar desempregado que qualquer outro grupo social. Sabemos
que as economias em geral e as ocidentais em
particular mostram-se incapazes de tornar a vida
mais fácil àqueles que agora a começam, pelas
pesadas exigências financeiras fruto dos custos
associados a uma vida “normal” (casa, serviços,
alimentação, veículo, escolas, empréstimos de
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estudos, etc.). Toda esta parafernália de “obrigações” aprisionam o individuo e aos mais jovens limita as perspectivas de vida tornando-os
autómatos numa máquina económico-financeira
que apenas cospe números sem se interessar que
se trata de pessoas. Até a escola, que na Antiguidade Clássica pretendia ser um jardim onde
o conhecimento do meio que nos rodeava e do
próprio Homem seriam a matéria para tornar a
vida mais fácil e feliz, hoje em dia reduz-se a
uma máquina que deita para fora profissionais
“preparados” para encaixarem-se na mal lubrificada máquina económico-financeira. A par disto
o individuo é amputado nas suas necessidades
mais elementares de liberdade de escolha da
sua vida, de procurar desenvolver-se a si mesmo usando os seus talentos e trabalhando as suas
imperfeições. À semelhança dos novos sistemas
de produção massificada, é integrado na sociedade que o considera como mais uma peça de uma
máquina, que é suposto responder a determinada

introdução de dados. Assim massificado, o individuo sente perder a sua identidade e prisioneiro
de uma máquina para a qual ele tem de trabalhar
senão é marginalizado, poderá alimentar pensamentos de revolta mais ou menos violentos que
eventualmente encontrarão escape se o individuo
não os souber dominar. Nestas condições, a cauda de sáurio que Jung se referia pode se impor e
o individuo adopta atitudes externas condizentes
resultando em atrocidades que chocam a Humanidade. Ainda que a Humanidade tenha efetuado
um avanço enorme em tecnologia e no domínio
do seu ambiente, muito ficou para trás na consideração e educação dos princípios humanos em
cada individuo. Os relatos de dissidentes do EI
que haviam sido recrutados no ocidente (entre
outras origens) atestam o choque que eles sentem
quando descobrem a verdade do que os seduziu,
do que foram capazes e consequentemente da
cauda de sáurio que ainda trazem consigo.

O Fanatismo
Augusto Machado

C

onhecem-se diversas formas de fanatismo: o religioso, o político e o fanatismo
como manifestação de um problema psíquico.
Uma característica peculiar dos fanáticos é
que estes indivíduos têm poucos sentimentos e uma intensa paixão incentivada não apenas
por emoções individuais mas sim pela identificação com sentimentos colectivos que se tornam próprios de uma comunidade de adeptos
prontos a dar a sua própria vida por uma causa que eles, cegamente, acham justa. Agem,
supostamente, pelo bem dessa mesma comunidade e pela resolução de problemas sociais.
E pelo caminho, matam inocentes e destroem
bens - são os “jihadistas” de hoje.
O indivíduo fanático apresenta-se, muitas vezes, com conotações patológicas: no delírio paranóico e dominado por ideias fixas. Ou seja, senhores da verdade absoluta.
No decurso da história, sucederam fenómenos de fanatismo notáveis, em todas as épocas
e culturas: desde as Cruzadas até às guerras de
sucessão, às grandes revoluções. A interpretação
destes acontecimentos vale-se naturalmente de
dados sociológicos e antropólogos. Sabe-se que
o fanatismo colectivo nasce sempre de um sentimento de impotência amplamente compartilhado: a impossibilidade de atingir objectivos pelas
vias formais e legais. Daí o germinar de um acumular de agressividade e frustração latente, que
encontra saída em movimentos emocionalmente
irracionais e violentos.
O fanatismo explode sempre onde existem fo-

cos de injustiça e descontentamento: como sucede actualmente em várias partes do Mundo. A
situação na Síria e no Iraque, o problema político e religioso na Palestina, a organização terrorista de Bin Laden, ou o absolutismo islâmico,
onde configura um inimigo externo sobre o qual
os fanáticos projetam a agressividade nas multidões. Em vez de enfrentar e resolver os problemas internos, agita-se os espíritos de grupo contra bodes expiatórios, às vezes colocados fora da
comunidade religiosa ou étnica: todo o bem está
de um lado, todo o mal está do outro. É a incapacidade de mediação, e a intolerância às ambiguidades. É também o zelo religioso excessivo;
paixão política e a ideia de superioridade de raça
de religião ou de etnia.
Há também o fanatismo individual, aquele que
opera somente para se vingar ou então, porque
há os que acreditam que matar, quem não é da
“jihad” islâmica para além de se tornarem mártires, terão à sua espera no Céu umas quantas
virgens como recompensa. Suspeita-se que seja
essa a causa do que se está a passar com os jihadistas que estão a combater no Iraque e na Síria
e a causarem centenas de refugiados e muitas
mortes... para além de quererem criar um estado islamista. E, esses senhores, já chegaram a
Portugal, são doze, 10 homens e duas mulheres.
Têm menos de 30 anos, são jihadistas de origem
portuguesa, informa a GNR. Foram apanhados
no Algarve com um verdadeiro arsenal, mais de
seiscentas munições foram encontradas incluindo 10300 doses de haxixe... Apavora-me a degradação do mundo em que vivemos e o excesso
de ambição dos fanáticos.

Silva, Langelier & Pereira inc.
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Alain Côté O.D.

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

Optometrista
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F1: Hamilton Vence
Primeiro GP da Russia

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

ewis Hamilton e Nico
Rosberg, os dois pilotos da Mercedes dominaram e venceram este
primeiro Grande Prémio
da Rússia e garantiram o
título de construtores para

acabou por ser a ordem da
partida
Faltam três provas para o
final da temporada, a luta
agora fica a cargo dos dois
que tem sido até agora os
maiores protagonistas deste
Campeonato do Mundo de
Pilotos este ainda por defenir. Com o resultado de hoje,
Hamilton abre 17 pontos de

a equipa alemã, na corrida
disputada no circuito de
Sochi. Enquanto Rosberg
teve de fazer uma corrida
de recuperação, após um
erro ter lhe custado várias
posições na primeira volta, Valtteri Bottas fezuma
corrida bastante sólida e
completou o pódio com a
Williams.Um podio que

vantagem sobre Rosberg,
291 contra 274. O título de
construtores das flechas prateadas é o primeiro não-Red
Bull desde 2009, quando a
Brawn GP, antiga Mercedes,
dominou o campeonato este
ano. Hoje, na Rússia, a disputa entre os dois liders do
campeonato, que somaram
a nona dobradinha da escu-

Hélder Dias

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

L

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
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

deria alemã, Rosberg chegou
a levar a melhor na primeira
curva, saltando da quarta posição na largada para a liderança. Porém travou demais
os pneus dianteiros para
realizar a manobra, o que o
obrigou a ir direto para os
boxes para colocar um novo
jogo de pneus. O erro custou
a estratégia de Nico, que travou árdua disputa com Bottas para retomar o segundo
lugar mais tarde na corrida.
Com tudo isso, Hamilton
teve caminho aberto para liderar e consolidar uma bonita vantagem.
Na quarta posição, ficou
Jenson Button, repetindo a
sua segunda melhor posição
de chegada na temporada e
confirmando a melhora da
McLaren, que vem em evolução desde o Grande Prémio do Japão, na semana
passada. Nesta corrida, ele
ficou à frente do companheiro Kevin Magnussen, que
teve de fazer uma corrida de
recuperação ao largar da 11ª
posição. Felipe Massa perdeu por pouco o último ponto, terminando em 11º.
Próximo encontro, Estados
-Unidos no dia 2 de novembro em Austin.

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

	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

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
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 16

de outubro

- Concurso de Karaoke
no Parque de Portugal

Sábado 18
-A

festa dos

de outubro

Amigos

da

Ribeira Quente

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

CR7

N
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marca mais que

as seis principais ligas
europeias só 12 clubes superam os 13 golos já
marcados pelo internacional
português. Benfica (19 golos) e V. Guimarães (14 golos) são os dois emblemas

lusos do lote. Ancelotti diz
que com ele o Real Madrid
“entra a ganhar 1-0”. São
poucas as equipas, nos seis
principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha,
Itália, Alemanha, Portugal e
França), que superam o número de golos já marcado
por Cristiano Ronaldo. O
internacional português já
apontou 13 golos, em seis
jogos da Liga espanhola, e
no total das 116 equipas que

104

equipas europeias

compõem as citadas ligas,
apenas 12 clubes marcaram
mais. O seu treinador no
Real Madrid, Carlo Ancelotti, diz que com ele os merengues entram “a ganhar
1-0”. Curiosamente, no lote

de 12 clubes das principais
ligas europeias com mais
golos que Ronaldo estão
dois portugueses: o Benfica,
com 19 golos, e o Vitória de
Guimarães, com 14. Com
a média atual de golos por
jogo, CR7 poderá mesmo
chegar a impressionantes
73 golos na Liga espanhola... Numa entrevista à rádio
Cadena COPE, Carlo Ancelotti, italiano que treina o
português no Real Madrid,

desfez-se em elogios: “É
difícil dizer que é o melhor
jogador de todos os tempos
porque muda a época, a técnica... Agora é o melhor do
mundo. Não se pode comparar com Pelé ou Maradona.
Não é fácil de rodar o Cristiano. A estatística diz que
quando joga, quase sempre
marca, e por isso pensas
que os jogos começam 1-0.
É um jogador com uma
grande capacidade de recuperação, um grande profissional.” Ancelotti falou
ainda de Pepe, ao referir-se
à dificuldade em escolher os
dois centrais titulares, dada
a qualidade do trio formado pelo português, Sergio
Ramos e Varane. “Pepe é...
Pepe, e não me lembro de
um erro seu esta época, nem
que tenha perdido a cabeça”, frisou, numa conversa
na qual defendeu Casillas e
destacou Ibrahimovic como
o jogador que mais o surpreendeu, entre outros assuntos abordados.

Portugal não quebra
‘enguiço’ e perde com a França

A

seleção
portuguesa perdeu, no Stade
de France, em Paris, por
duas bolas a uma.

quase 39 anos que a equipa
das ‘quinas’ não consegue
vencer os gauleses. Da história do jogo fica a entrada
fraca de Portugal na partida.
Cédric Soares e Eliseu não
entraram bem na partida.
Só a partir dos 20 minutos a
equipa de Fernando Santos
começou a querer disputar
a partida e começou a pressionar os franceses. Quando
começou a crescer, já na
segunda parte e após algumas substituições, o segundo golo francês deitou ‘por
terra’ o esforço luso. Apesar
da derrota, o futuro parece
promissor. Pepe, Ronaldo,
Os golos franceses fo- Fernando Santos estreia-se Tiago e João Mário foram
ram marcados aos 3 e aos assim no comando da se- algumas das figuras que se
69 minutos por Benzema e leção com uma derrota. Há destacaram na partida.
Pogba, respetivamente. O
tento luso foi apontado por
Quaresma na conversão
de uma grande penalidade.

Sub-20 Portugal

é
campeão europeu de hóquei em patins

A

seleção portuguesa de
hóquei em patins de
sub-20 conquistou hoje o
quarto título europeu consecutivo da categoria, ao
vencer a Espanha por 3-1,
na final da 49ª edição da
competição, disputada em
Valongo.
A Espanha foi a primeira

a marcar, aos seis minutos,
por intermédio de Jordi Burgaya, mas Portugal empatou
através de um livre direto de
Miguel Vieira, aos 19, chegando à vantagem no minuto seguinte, por Luís Melo.
No início da segunda parte,
aos 21, João Almeida voltou a marcar para Portugal,

tendo a Espanha reduzido,
aos 39, por Ferrant Font, na
conversão de uma grande
penalidade. Portugal, que
vence a competição desde
2008, soma 18 títulos continentais, menos cindo do
que a Espanha, dominadora
do historial.

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-Houston Dynamo
8-Philadelphia U.
9-Chicago Fire
10-Impact Montréal

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
16
15
14
12
12
11
11
9
5
6

E
7
4
7
11
10
7
6
12
18
8

D GM GS
9
49 35
13 48 45
11 47 37
9
52 47
10 47 40
14 43 52
15 37 54
11 48 48
9
38 48
18 36 56
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Portugal vence na Dinamarca (1-0), com
golo de Cristiano Ronaldo nos desconto

A

seleção portuguesa de futebol venceu ontem por 1-0 na Dinamarca, no seu segundo encontro no Grupo I de qualificação para
o Europeu de 2016, disputado no Estádio
Parken, em Copenhaga.

desaire caseiro por 1-0 com a Albânia, na despedida de Paulo Bento.
O Grupo I é liderado pela Albânia e a Dinamar-

Cristiano Ronaldo marcou, aos 90+5 minutos,
o tento da vitória lusa, no primeiro jogo oficial
sob o comando de Fernando Santos, e depois do
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ca, com quatro pontos, contra três de Portugal,
que volta a jogar a 14 de novembro, em casa,
com a Arménia.

