mont-royal
1042-A, Mont-Royal Est
saint-zotique
514-303-9304
1221 Saint-Zotique Est
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3235, ave de Granby
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Atentado ao Parlamento
A confusão reina em Plena Capital
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Com 51,6% dos votos,
Dilma é reeleita presidente

15

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

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
29 de outubro
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora NósDireto
09:00 Jornal da Tarde
10:11 Geração Cientista
Alexandre Correia
10:24 Destino: Portugal - I
Óbidos
10:47 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:08 Bem-vindos a Beirais
16:00 TelejornalDireto
17:01 Destino: Portugal - I
Óbidos
17:26 O Preço Certo
18:15 Os Nossos Dias
18:45 Telejornal Madeira
19:16 Telejornal Açores
19:48 Bravo
Ana Lacerda
20:14 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal AméricaDireto
21:34 Portugal 6 Estrelas
BLUEPHARMA
Paulo Barradas Rebelo
22:06 Água de Mar
22:51 Podium
BTT: Emanuel Pombo
23:41 Bravo
Ana Lacerda
00:07 Destino: Portugal - I
Óbidos
00:32 Livre Pensamento
01:04 Casas com História
Casa Teixeira Lopes
01:27 Telejornal Açores
02:00 Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
30 de outubro
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:20 Casas com História
Casa Teixeira Lopes
10:45 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:05 Bem-vindos a Beirais
16:00 Telejornal
16:45 A Opinião de Nuno
Morais Sarmento
17:35 O Preço Certo
18:30 Os Nossos Dias
19:10 Telejornal Madeira
19:40 Telejornal Açores
20:10 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:30 Flash 7 Dias
22:00 Água de Mar
22:45 Programa a designar
23:40 Fatura da Sorte
23:45 Correspondentes
00:05 Destino: Portugal - I
00:35 A Opinião de
Nuno Morais Sarmento
01:00 Casas com História
Casa Bramcamp Freire
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
31 de outubro
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:20 Casas com História
Casa Bramcamp Freire
10:45 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:05 Bem-vindos a Beirais
16:00 Telejornal
17:00 Sexta às 9
17:35 O Preço Certo
18:30 Os Nossos Dias
19:10 Telejornal Madeira
19:40 Telejornal Açores
20:10 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:30 Sexta às 9
22:00 Água de Mar
22:45 Programa a designar
00:00 Destino: Portugal - I
00:25 SABORES DAS ILHAS
01:00 Casas com História
Casa Guerra Junqueiro
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira
SÁBADO
1 de novembro
02:30 Estranha Forma de Vida
Uma História da Música
Popular Portuguesa
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03:35 Só Energia
04:00 Bom Dia Portugal
06:35 Eurodeputados
07:15 Podium
08:25 SABORES DAS ILHAS
09:00 Jornal da TardeDireto
10:15 Prós e Contras
12:00 Timor - Leste Contacto
12:30Canadá Contacto 2014
13:00 Programa a designar
14:00 1ª Liga de Futebol
Guimarães x Sporting
16:00 TelejornalDireto
16:45 Linha da Frente
17:15 Programa a designar
19:00 Timor - Leste Contacto
19:30 Canadá Contacto 2014
20:00 24 HorasDireto
21:00 COOLi
21:35 Chefs Academy
23:05 Zona Mista
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira
DOMINGO
2 de novembro
02:30 Programa a designar
03:00 África 7 Dias - 2014
03:30 África Global 2014
04:00 Bom Dia Portugal
06:00 Eucaristia Dominical
07:10 Podium
08:00 Nha Terra Nha Cretcheu
09:00 Jornal da Tarde
10:15 Só Visto!
11:15 Aqui Portugal
14:35 África do Sul Contacto
15:05 Europa Contacto 2014
16:00 TelejornalDireto
16:45 A Opinião de
José Sócrates
17:15 Programa a designar
18:00 Trio d´AtaqueDireto
20:00 24 HorasDireto
21:00 A Opinião de
José Sócrates
21:25 Só Visto!
22:25 África do Sul Contacto
23:00 Europa Contacto 2014
23:25 Eurodeputados
00:10 COOLi
00:45 Música no Coreto
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira
SEGUNDA-FEIRA
3 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Especial Saúde 2013
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
15:45 Sete Pecados Mortais
16:00 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
23:40 Sinais de Vida
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
4 de novembro
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:10 Geração Cientista
Tiago Fleming Outeiro
10:23 Escolhas do Consumidor
10:48 Há Tarde
14:00 Portugal em Direto
15:02 Casas com História
15:25 Bem-vindos a Beirais
16:00 TelejornalDireto
17:01 Escolhas do Consumidor
17:24 Roteiros de Portugal
17:30 O Preço Certo
18:21 Os Nossos Dias
18:52 Telejornal Madeira
19:23 Telejornal Açores
19:56 Cuidado com a Língua!
20:11 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:32 Linha da Frente
22:05 Água de Mar

Agenda comunitária

Casa

do Quebeque
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 no
229 rua Fleury, Montreal. Para mais informações, telefone para a Casa dos
Açores, 514-388-4129, B. Moniz 514-774-6537, ou A. Macedo 514-745-0425.
dos

Açores

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. Juntos o Oriental cresce, todos são bem-vindos.

São Martinho

na Santa Cruz
A Missão Santa Cruz organiza o jantar de São Martinho no dia 15 de
novembro de 2014 pelas 19h30 na grande sala da Igreja Santa Cruz. A
festa será animada pelo DJ Entre-Nós com Mário Marinho e Luís Melo.
A ementa é sopa de legumes, carne à Minhota com arroz e legumes,
sobremesa, salada de fruta, 6 castanhas, bolos e café. Concurso de
vinhos. Bilhetes à venda na secretaria da Missão. 514-844-1011.

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: 514-9471479. Informamos a comunidade que haverá almoços todos os
sábados na nossa sede.

14º convivio do circulo dos amigos de rabo de peixe

O circulo dos amigos de Rabo de Peixe organizam a sua festa tradicional no sábado 15 de novembro de 2014 pelas 18h00
na linda sala de recepção “Buffet Roma” situado no 8050 rua
Chamilly em St-Leonard. O serão será animado pelo JG Night
Production e David de Melo. Para mais informações contatar
Eduardo: 514-583-8891, Olivia Paiva: 514-707-8877, Calisto:
514-777-1551.

Aviso

de

Convocação

oeste, em Montreal.

Halloween

A Casa dos Açores do Quebeque informa os seus sócios
de um aviso de convocação para uma assembleia geral
ordinária para eleição do conselho de administração e do
conselho fiscal e de deontologia no domingo 16 de novembro de 2014 à 14h30 no seu local situado no 229, rua Fleury

na

Santa Cruz

O Rancho Folclórico Português de Montreal da Santa Cruz organiza uma grandiosa festa de Halloween no dia 1 de novembro pelas 19 horas na grande sala da
Igreja Santa Cruz. A festa será animada pelo DJ Brian. Ementa: Entrada, sopa,
lombinhos de porco com molho de cogumelos e Porto. Haverá prémios para os
melhores mascarados. Para informações: Suzete Nobre: 514-593-5395.

Festa

do dia da liberdade

A Associação angolana de Montreal organiza a sua grande festa do “Dia da
Liberdade” no dia 22 de novembro pelas 19h. Com boa música, excelente comida tradicional angolano. Para informações: 514-581-3765.

Festa Halloween Na A.P.E.S
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A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza no
dia 1 de novembro de 2014 pelas 19h00 na sua sede com boa música
Membre officiel
e ótimo ambiente. Venham todos mascarados.
Para informações ou reservas: 514-254-4647.

“Atelier

de

Artesanato

Noite

São Martinho

no

CAF

Tem crianças que gostaria de mimar com presentes personalizados,
feitos à mão por si? Se gosta de costurar ou mesmo que nunca o
tenha feito, o centro de ajuda à família propõe-lhe um conjunto de
ateliers para que possa aprender o necessário. Com o Natal a chegar,
esta é a altura perfeita!! O curso vai começar dia 4 de novembro, das
10h às 12h e custa apenas 15$ por atelier. Quer um preço mais baixo? Então,
faça a inscrição para 10 semanas de curso. O que espera!! Venha fazer a inscrição o mais rapido possível. Ligue-nos para o 514-982-0804!”

de

O centro comunitário do Espírito Santo de Anjou organiza a sua
tradicional festa de São Martinho no dia 8 de novembro de 2014
pelas 19h00. A festa será animada pelo DJ Machado. Ementa:
uma boa sopa à portuguesa, carne Alentejana e sobremesa.
Haverá prova de vinho com prémio para os três melhores classificados. Para reservas contatar 514-353-1550.

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

A Voz de Portugal | 29 DE outubro de 2014 | P. 3

Mar

O

Pólo Norte, situado em águas internacionais, pertence a toda a gente. Por conseguinte, não é de ninguém. É regido pela Convenção Internacional do Direito do Mar, da
Organização das Nações Uidas, que declara
«património comum da humanidade» os fundos
marinhos situados para além das jurisdições
nacionais.
Segundo esta convenção, assinada em 1982 em
Montego Bay – Jamaica e ratificada em 1994, a
superfície sobre a qual um país tem soberania é
de 12 milhas maritimas «22,2 quilómetros», sendo de 200 milhas «360 quilómetros», a partir das
suas costas, a sua zona económica exclusiva incluindo os recursos submarinos. Essa zona, no
entanto, pode ser alargada, se os limites externos
da plataforma continental se estenderem para além
desta. Por isso mesmo, se Moscovo conseguir demonstrar que a Dorsal de Lomonosov cadeia submarina de 2000 quilómetros que se estende sob o
pólo, ligando a Sibéria à ilha canadiana de Ellesmore e à Gronelândia é geologicamente russa.
Para além do prestígio associado à proeza científica e tecnológica, a grande quetão reside nisso.
Segundo uma estimativa da agência governamental americana Geological Survey, 25 por cento das
reservas mundiais de hidrocarbonetos situam-se a
norte do círculo polar. Um novo eldorado que os
países limítrofes, Rússia, Estados Unidos, Canada,
Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suécia e Islândia:
no caso de a sua respetiva plataforma continental
corresponder aos necessários «prolongamentos»
poderam reivindicar e, portanto, explorar. A Rússia foi durante muito tempo o único país a tentar
fazer valer ali os seus direitos. Em Dezembro de
2001 Moscovo já tinha feito uma primeira solicitação à Comissão sobre a Delimitação da Plataforma
Continental, da ONU. Tendo esta Comissão pedido
estudos complementares. Até então, a comunidade
internacional não via nenhum interesse económico

Pólo Norte

nestas imensidões geladas. Mas como os recursos
de gás e de petróleo se vão esgotando, o sobreaquecimento da Terra torna o Pólo Norte mais ... favorável. A comunidade científica apesar de divergir
sobre as causas do fenómeno é unânime: o Ártico
está a liquefazer-se. Segundo um estudo do Arctic
Climate Impact Assessement, publicado em 2004,
nos últimos trinta anos volatilizaram-se 988.000
quilómetros quadrados de glaciares, ou seja quase
o dobro da superfície da França. A prazo, o desaparecimento dos glaciares poderá tornar possível
a exploração de jazidas de petróleo e de minérios,
diamantes, ouro, prata, chumbo, cobre, zinco. Um
formidável potencial a emergir das profundezas.
E ainda mais atraente por se situar numa zona
geopoliticamente muito mais estável do que o
Médio Oriente. Outra grande questão, também associada ao sobreaquecimento do planeta é a pro-

Socializem

Fique em contacto com as redes sociais

49

$

v

Manuel de
Sequeira Rodrigues

no

v

do

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+

v

Partilha

gressiva abertura de novas vias de comunicação. A
navegabilidade na passagem do Noroeste, ao longo da costa canadiana, levaria à redução de 7000
quilómetros da rota entre a Europa e o Japão, e
de 8000 quilómetros do percurso entre os Estados
Unidos e a China. Todas as atenções estão pois para
ali viradas. Mas a passagem do Noroeste é objeto
de um outro conflito. A União Europeia e sobretudo os Estados Unudos, contestam nessa zona a
soberania de Otava. Washinton cosidera este canal,
que passa entre as ilhas canadianas e liga o oceano
Atlântico ao Pacífico, uma rota marítima internacional de navegação livre, sustentando Otava que
ele faz parte das suas águas internas e defendendo
a sua soberania e a proteção do ambiente.
Perante esta perspetiva, Otava prevê a instalação de um porto em águas profundas em Nanisivik, perto da entrada da passagem do Noroeste e uma base militar em Resolute Bay, na ilha
de Cornwallis, também ela na orla da mítica
passagem.

Textos ilimitadas4

v

Editorial

Visualizador e Voice mail5

(Texto, imagem, e vídeo internacionais)

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

Faça uma consulta para falar sobre seu pacote e os seus serviço com um conselheiro que está familiarizado com o seu caso
Evite os sistemas automatizados e fale com um conselheiro
Use os seus FidoDOLLARS para economizar no seu próximo telefone

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900
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casal da semana

Cheguei até aqui e Fiz o que Podia
Manuel de
Sequeira Rodrigues

O

sentido das palavras de Abilio Neves, ou
muito eu me engano, tem mais que se lhe
diga. Equivalem ao discurso de qualquer velhice lúcida «cheguei até aqui, fiz o que podia, pena não ter sabido ir mais além, agora
já é tarde» mas representam principalmente
a consciência dorida de que nada dura, quiçá
algo mais a obra que a vida, mas tão pouco, e
que, no fundo, tanto monta à felicidade, própria.

«Sem outro desejo e outra necessidade que ver
crescer a seara da liberdade, os filhos e o diálogo
entre amigos»... Afinal, o que fez na Casa Minhota foi contar pedaços do seu amor próprio,
pelas coisas! Tantas coisas... E palavras amigas,
deixando a quem o ouvia o trabalho de encontrar
o caminho que vai da vida à obra.
Abilio Neves de Torres Vedras, divertiu-me com
saborosas histórias e, generosamente, também a
mim. « foi há trinta anos, que o conheci e durante vários anos não o encontrava e vim a saber
neste mesmo lugar que passava pouco tempo no
Astrólogo – grAnde mÉdium Vidente

ProFessor AidArA

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

514-374-2395
falo português

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

Québec, é notável a sua postura sempre realista e
uma voz justa, sempre presente na construção da
obra portuguesa no Canada e atualidade cultural e política e reencontrei-o... Escreva, escreva
o que lhe digo, porque eu não tenho jeito para
escrever.
Apenas posso dizer obrigado, a verdadeira
apresentação foi por nossa própria conta que a
fizemos, de cada vez que circunstâncias voltaram a reunir-nos. Não temos conversado muito,
mas mantemos nos últimos anos um diálogo,
ora falando ora ouvindo no «Clube Café» para
não dizer novamente na Casa Minhota, que é um
espaço com história. Aqui à um diálogo perfeitamente inteirado da diversidade de níveis de
perceção e troca de galhardetes e que por mal
dos nossos pecados nos deixamos levar entre
amigos. Um diálogo que só aparentemente se interrompe reconhecendo-nos mutuamente, nessa
peculiar conversa nossa, a par de diferenças acaso irresolúveis, uma comunhão de sentimentos e
ideias livres e onde não há idades e só ganha a
língua portuguesa.
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Sylvio Martins e Miguel Félix 10 anos
ao Seviço do Jornal A Voz de Portugal
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deixa sempre os nossos leitores e comerciantes
felizes todas as quartas-feiras.
Manuel de
Sexta-feira, dia 24 de outubro, são distinguidos
Sequeira Rodrigues
neste jantar com o prémio de amizade numa poum prazer participar neste jantar no res- lítica de incentivo à juventude portuguesa e sua
taurante Estrela do Oceano para festejar dedicação na divulgação da língua portuguesa.
os 10 anos de trabalho e colaboração dos ami- 10 anos ao serviço do jornal A Voz de Portugos Sylvio Martins e Miguel Félix, que estão
sempre disponíveis nesta missão do jornal A
Voz de Portugal: «que é informação e formação» e fazem o seu melhor no tratamento de
temas variados.

É

O jornal A Voz de Portugal foi a publicação, o
berço que primeiramente os publicou e lhes deu
trabalho. Somos uma equipa, completamente diferente... então cada um tem o seu gosto pessoal
e há sempre uma insatisfação da parte de um ou
outro, numa respeitosa liberdade. E nisto é rico –
o nosso trabalho por dentro da redação e até nos
diverti-mos...
O jornal é uma carta de achamento semanal, que
os leitores encontram fácilmente nos comércios
portugueses e até podem receber pelo correio.
Estou certo de que o jornal A Voz de Portugal

gal é muito tempo a escrever e a fotografar os
momemtos que fazem a história de portugal no
québec, para o público em geral. Até agora, se
me perguntassem o que era a glória, não saberia
responder. Hoje já sei: a glória é ter um bocadinho da nossa prosa numa folha do jornal A Voz
de Portugal. Um jornal é como uma equipa de
futebol, muito floriado lá na frente, muito passe,
muito drible, muito jogo de cabeça, mas a produção está para o editor como o guarda-redes
está para a equipa. Temos uma generosidade que
nunca se cansa, mas que não pode deixar de contar com a fidelidade de todos os portugueses e
comerciantes, para o bem-estar da nossa língua
da nossa história e da nossa cultura: para além de
sermos residentes no canada. Nesta homenagem
ao Sylvio Martins e Miguel Félix, se associaram
todos os presentes numa atmosfera calorosa porque é de certo modo familiar.
Estes encontros acabam por nos enriquecer
e conduzir as coisas melhores. Este evento
foi promovido pela amiga e colaboradora do
jornal A Voz de Portugal, Francisca Reis em
colaboração com a direção do jornal. Muito
obrigado a todos.
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lares fundamentais ao jornal. A festa teve lugar
10 anos a servir a comunidade
im,... no dia 1 de março de 2004 o Sr. edi- no Restaurante Estrela do Oceano e organizei,
tor Eduino Martins comprou o jornal e no com a ajuda da direção, esta linda surpresa bem
mesmo momento começou a criar uma nova
equipa e uma nova imagem para o jornal A
Voz de Portugal. A Entrada do Kevin Martins
e do Sylvio Martins foi a primeira vaga de jovens a tomar postos principais neste jornal.

S

merecido ao Sylvio Martins.
Tive a oportunidade de dar as boas-vindas a
equipa do jornal, aos convidados e familiares
presentes, agradecendo as suas presenças e enviando uma pequena mensagem “A melhor prenKevin como o administador e o Sylvio para a da é oferecer o nosso tempo”, e, é sem duvida o
imagem do jornal. Através dos anos foram in- que o Sylvio Martins tem feito ao longo dos seus
cansáveis para dar um jornal de calibrio profis- 10 anos, nunca diz não a ninguém, e, está sempre
sional. É claro que no mesmo ano o Miguel Félix
entrou no jornal e deu muito para a comunidade
como colaborador. Os anos passaram e o Kevin
Martins deixou A Voz de Portugal e entrou o

Tony Saragoça no seu lugar dando um dinamismo mais equilibrado.
Sexta-feira passado, organizou-se uma noite em
homenagem ao Sylvio Martins e Miguel Felix,
dois jovens, homenageados em reconhecimento
pelos seus 10 anos de servicos valiosos prestados ao jornal A Voz de Portugal que são os piParabéns Sylvio!...
OH!... como o tempo, (esse gigante) passa tão
rápido...
Ainda parece que foi ontem que nos reunimos
toda a equipa, para levar-mos (ainda mais longe)
o nome A VOZ DE PORTUGAL.
Eu sei, que não foi, e, não é, de forma alguma nada fácil, exercer o posto que tens há muito
tempo confiado! Efetivamente não é nada fácil
estar constantemente ao agrado de todos... Mas
tu, com o teu amor e carinho, com o dote que te
distingue de um profissional extremamente competente e convicto na resolução dos mais variados e imprevisiveis problemas, consegues a cada
semana, página por página, agradar a toda uma
equipa e a toda uma comunidade.
Por minha parte, quero agradecer-te o empenho
em teres dado brilhantemente continuidade a um
trabalho ao qual em 1996 (já lá vão 18 anos) me

disposto a ajudar com o seu carinho e dedicação.
A festa decorreu de forma bastante animada
com Eddy Sousa e DJ XMEN, e, tivemos a oportunidade e a honra de ouvir a nossa Rainha do
Fado da nossa comunidade Jordelina Benfeito
que nos cantou três fados. O Bolo de aniversário foi uma verdadeira delícia e foi confecionado
pela padaria Notre Maison. Para finalizar esta
noite o Sylvio Martins e Miguel Félix receberam
uma placa comemorativa, pelo trabalho que fizeram e que estão a fazer para esta comunidade.
“DANDO UMA VOZ A NOSSA COMUNIDADE”.
Francisca Reis, colaboradora

propos fazer nas páginas do nosso jornal A VOZ
de PORTUGAL... A Crónica da FORMULA 1.
A Voz de Portugal é, o ÚNICO jornal de língua
portuguesa no Canadá, a relatar nas suas paginas, todo o calendário anual da prova-mãe do
automobilismo mundial a FORMULA 1, com
comentários,estatísticas e analise de todas as
corridas... Acredita que é, com enorme tristeza,
que não estou presente na tua merecida festa em
homenagem dos teus 10 anos de serviço... Imposições profissionais assim me obrigam, mas,
deixa-me dar-te um forte abraço de parabéns, assim longo como um circuito da FORMULA 1,
em meu nome pessoal e em nome de todos os
meus leitores (e Deus sabe como são muitos )
que a cada corrida nos seguem atentamente nas
páginas do jornal A Voz de Portugal.
Bem haja, Sylvio e... muita saúde para ti e para
todos quantos te são queridos.
Helder Dias, Formula 1

Halloween em Laval
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Noite Assustadora com
Muitas Bruxas e Montros
Sylvio Martins

A

todos os anos as comunidades portuguesas celebram a noite de Halloween, uma
das festas mais populares nos Estados Unidos que pouco a pouco, mediante a influência
da televisão e do cinema, está sendo acolhida
também noutros países, contagiando todo o
mundo neste desejo de festejar o Halloween.
De origem celta, o seu nome vem da abreviatura da frase “All Hallows E’en”, que significa
a véspera do dia de Todos os Santos e, os seus
costumes são estranhos para muitos. Quais são
as tradições do Halloween e as suas origens.
Entre muitos outros, todos os anos o grupo Folclórico Estrelas do Atlântico de Laval organiza
uma grande festa de Halloween. Pessoalmente
faço sempre uma pequena visita através da comunidade e ver o que se passa nesta noite. Este

num espetáculo que durou alguns minutos. Todos aplaudiram. Todos os anos tem um tema
diferente e o entusiasmo manifestado é sempre
encantador.
Havia muita criança mascarada e disfarçada as-

Os vencedores dos
melhores mascarados, crianças
sim como muitos adultos. É na verdade interessante ver todos estes participantes que cada vez
mais se interessam nesta festa do Halloween e
se mascaram como bruxas, vampiros, e muitas
outras criaturas das trevas. A comida foi muito
diferente daquela servida nas outras festa, deste ano. Uma sopa de abóbora, e filete de peixe
acompanhado de legumes, e, a equipa está de
Os vencedores dos
melhores mascarados, adultos
ano o Halloween é sexta-feira, dia 31 de outubro,
mas em Laval fizeram, esta noite especial, sábado passado, dia 25 de outubro. Fiquei completamente surpreendido pelo grupo de jovens deste
rancho folclórico que fizeram o espetáculo em
Laval. No início desta noite apresentaram dois
espetáculos: um com os mais novos e o segundo uma grande coreografia com os maiores do
grupo, que foi orquestrada e coreografada pela
jovem Stacey Sousa.
Com o tema e música “Halloween” os jovens
atuaram extraordinariamente bem, fazendo
medo toda a sala com as danças bem mexidas,

parabéns porque o serviço e a comida foi uma
maravilha. Mais tarde, houve 2 grupos de três
prémios cada para os melhores “mascarados”,
um para as crianças e outro para os adultos.
Parabéns ao grupo folclórico Estrelas do
Atlântico e aos dançarinos, foi realmente uma
noite assustadora!
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La mémOirE
EnEn
La mémOirE
héritagE
héritagE
Venez le
célébrer
le souvenir
vos proches
d’un
événement
Venez célébrer
souvenir
de vosdeproches
lorslors
d’un
événement
unique
regroupant
une
dizaine
d’experts
et
d’ateliers
pratiques!
unique regroupant une dizaine d’experts et d’ateliers pratiques!

Date : lundi 3 novembre
Date : lundi
3 novembre

Midi

Midi

13h30 - 14h30

13h30
- 14h30
On vous invite pour le
Laissez-vous
emporter dans
lunch
dans
notre
toute
l’univers
de
la
conteusedans
On vous invite pour le
Laissez-vous emporter
nouvelle
salle
!
Venez
vous
Claudette
L’Heureux
et de
lunch dans notre toute
l’univers de la conteuse
délecter des surprises que
sa dernière création, La fille
nouvelle salle ! Venez vous
Claudette L’Heureux et de
nos chefs prépareront sur
du génie et assistez à une
délecter des
surprises
queEt ce, sa dernière
Lasous
fille
place,
devant vous.
animationcréation,
dynamique
nos chefsdans
prépareront
surmusicaledu génie
et de
assistez
à une
une ambiance
le thème
Je me souviens,
assurée
par un
deanimation
avec la journaliste
et sous
place, devant
vous.
Etensemble
ce,
dynamique
l’Orchestre
symphonique
de
écrivaine
Hélène
de
Billy.
dans une ambiance musicale
le thème de Je me souviens,
Laval.
assurée par un ensemble de
l’Orchestre symphonique de
Laval.

avec la journaliste et
écrivaine Hélène de Billy.

14h30 - 16h30 :

Ateliers libres et gratuits

14h30
- 16h30 :
Fourrure
recyclée

Ateliers libres et gratuits

fabriquez votre porte-clés avec les spécialistes de harricana

Fourrure recyclée

Peinture
fabriquez votre porte-clés avec les spécialistes de harricana
exprimez votre créativité avec les conseils de notre art-thérapeute

Peinture
Gemmologie

exprimez votre
créativité
les conseils
de notre art-thérapeute
familiarisez-vous
avec
les pierresavec
précieuses
et semi-précieuses
Photographie
Gemmologie

recevez
votre photo prise
parles
une
photographe
professionnelle
familiarisez-vous
avec
pierres
précieuses
et semi-précieuses

Psychothérapeute

Photographie
échangez
librement avec les participants des lundis-causerie

recevez votre photo prise par une photographe professionnelle

Avocate spécialisée

posez
lui toutes vos questions sur le droit successoral
Psychothérapeute

échangez librement avec les participants des lundis-causerie

Avocate spécialisée
posez lui toutes vos questions sur le droit successoral

ParticiPez!
aux ateliers gratuits le 3 novembre 2014
dans la toute nouvelle salle du complexe

ParticiPez!

2159, boul. Saint-Martin Est (près de l’autoroute 19)

aux ateliers gratuits le 3 novembre 2014
RSVP pour le lunch à : colloque@memoria.ca ou au 514 277-7778
Places limitées
dans la toute nouvelle
salle du complexe

2159, boul. Saint-Martin Est (près de l’autoroute 19)

Por Favor: Dar
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prioridade

a língua portuguesa
luiz saraiva

N

ão é a primeira vez que em
reuniões, festividades, comemorações ou outras atividades de
organismos de língua portuguesa,
culturais, sociais, religiosos, políticos e outros, que me impedem
de projetar a língua portuguesa.
Sobretudo neste ano declarado
como sendo o ano da nossa língua
(800 ANOS).
As razões são várias, falta de tempo, não foi previsto, não tem interesse, não é o lugar para fazê-lo,
não interessa os participantes, não

faz parte dos objetivos da reunião,
não se integra na nossa festa religiosa, não faz parte da politica da
associação, etc.
Sabendo que a língua portuguesa,
apesar de ser falada nos cinco continentes, é falada no meio de outras
línguas, está em perigo, sobretudo
para as descendências, a reflexão
se põe. Numa comunidade como a
nossa, na região de Montreal, assim
como todas as comunidades lusófonas, a língua portuguesa deveria ser
obrigatoriamente e definitivamente
ser une prioridade e em todas as circunstancias. Todas as organizações,
sem distinção, políticas, económicas, religiosas, de confraternização
de recreio, artísticas, desportivas,
comerciais e industriais ou mesmo
individuais, deveriam ser orgulhosos de falarem português em todas
as circunstâncias. Deveriam dar um

lugar privilegiado a nossa língua.
Não há nenhuma desculpa aceitável
e possível. Um pensamento português senão um provérbio diz que,
quando se faz uma abastada refeição, (Almoço, jantar, petiscar) que
há sempre um lugar para a sobremesa, e que acaba da melhor maneira a
refeição. (a parte de um cafezinho ou
de um cálice de vinho do Porto). Não
acham que era bonito e normal que
a língua portuguesa, seja como uma
sobremesa excecional. Não sei como
fazer entrar na cabeça dos administradores que a coisa é extremamente
importante. Enfim,... creio que são
os poetas e escritores, os responsáveis da situação: os poetas e os escritores sabem escrever coisas magníficas mas não sabem
falar. Como se diz
no teatro não sabem
DIZER, em público, mas acabam por
chatear os espectadores, o povo. Para
fechar estes pensamentos que me entristecem à defesa da
língua portuguesa,
aqui vão duas proposições (Quantas
pessoas votam por?)
1- Em todas as
atividades a língua
portuguesa deve ter obrigatoriamente, um lugar privilegiado (15
a 20 minutos não destroem as reuniões, programadas. (por exemplo
entre a sopa e o prato-peixe, carne,
marisco, entre o prato principal e
a sobremesa.(SEM FALAR DAS
ASSEMBLEIAS-GERAIS, DAS
REUNIÕES INTERNACIONAIS,
DAS ABERTURAS DE EXPOSIÇÕES, DAS CONFERÊNCIAS,
DAS RECEPÇÕES, DAS FESTAS, DOS JANTARES, DOS ANIVERSÁRIOS, DAS MISSAS...)
2- Por favor poetas e escritores,
quando são convidados a falar e
apresentar as vossas obras, façamvos acompanhar de um interprete
ou especialista do falar em publico.
Estes especialistas vão certamente
valorizar os vossos trabalhos, e podem fazer de vocês grandes vedetas.
Obrigado.

Um

halloween luxuoso
com Henrique Cipriano

O

João Arruda

guesa de West-Island, foi uma festa
elegante, repleta de adereços assustadores e de gostosuras que encantou-me, e, claro também todos os

Dia das Bruxas ou Halloween
é uma festa de tradição norte-americana que tem crescido
na comunidade e se tornado um
excelente tema para uma Festa

Temática. Comemorado no dia
31 de Outubro, o Halloween traz
diversos Artigos para Festa como
descaráveis, decorações diverti- presentes tiveram a oportunidade
das, além das lembrancinhas e de ver um dos grandes artistas da
fantasias de bruxa, vampiro, mú- “comunidade” Henrique Cipriano.
Bom Halloween a todos!
mias, monstros e muito mais.
Aproveitei esse momento para fazer uma visita a Associação Portu-

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

Mariza recebe Prémio
Womex 2014 e dá concerto
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A

fadista Mariza, que venceu o
prémio Womex 2014, recebe
hoje o galardão em Santiago de
Compostela, antecedendo o concerto com que encerra a 20.ª edição da feira de “world music”.
Mariza foi galardoada com o Womex 2014 por ter alcançado “novos
patamares artísticos” na sua área
musical. “Desde a edição do seu primeiro álbum, há 13 anos, Mariza tornou-se conhecida como o expoente
máximo vivo do Fado, bem como
a artista mais visionária e inovadora no estilo. Ela criou o seu próprio
som, que é igual nas tabernas de Lisboa ou nas mais prestigiadas salas de
espetáculo no Mundo, e é tanto uma
estrela em Portugal como no seio da
comunidade da World Music”, lê-se
no comunicado da Womex, que, no
início de setembro último, anunciou
a atribuição do prémio à fadista portuguesa.A organização do prémio
acrescentava que Mariza venceu o
galardão 2014 “por ter trazido o estilo para novos níveis de reconhecimento internacional e por alcançar
novos patamares artísticos dentro
do género”.A Womex é uma plataforma internacional em rede para a
indústria da “world music”.Também

Vitorino esteve presente na Womex guês a conferenciar neste importante Rádio 3 para o Melhor Artista Eu2014 quando, na sexta-feira, apre- certame que, este ano, se realizou em ropeu na área da World Music -, já
sentou uma conferência subordinada Santiago de Compostela.Mariza es- vendeu mais de um milhão de discos
e tem edições em mais de 35 países.
Ópera de Sydney, Carnegie Hall
(Nova Iorque), Walt Disney Concert
Hall (Los Angeles) e Royal Albert
Hall (Londres) são algumas salas
internacionais de espetáculos onde
Mariza já atuou.A fadista, que em
abril último editou o primeiro “Best
-of” da carreira, já foi nomeada duas
vezes para os Grammy Awards e já
venceu três BBC Music Awards, na
categoria “Best European Act”.Com
o segundo álbum, “Fado Curvo”
(2003), chegou ao 6.º lugar na tabela
Billboard da World Music e venceu
o Deustche Schallplattenpreis e o
European Border Breakers Awars,
atribuído no MIDEM de 2004.Em
2005, ano em que editou “Álbum
transparente”, foi condecorada pelo
então presidente da República Jorge
Sampaio com o grau de Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique e, cinco anos depois, quando
editou “Fado tradicional”, foi condecorada pelo Governo francês com
ao tema “A canção como uma arma treou-se em registo discográfico há o grau de Cavaleiro da Ordem das
na Revolução Portuguesa de 1974”. 13 anos, com “Fado em mim” (2001) Artes e Letras.
Vitorino foi o primeiro artista portu- -- com que venceu o prémio da BBC

Atentado ao Parlamento
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A confusão reina em Plena Capital

zer face a um ou a vários intrusos daquela natu- mos que repensar a nossa espécie. Temos que rereza. Todos os dias morrem mais pessoas do que flectir para onde estamos caminhando, e que tipo

JOSÉ
DA CONCEIÇÃO

N

a manhã de quarta feira, do dia 22 de
Outubro do ano 2014 pelas 9 horas e 52
minutos da manhã, deu-se um atentado contra o parlamento canadiano, foi uma cena
aterrorizante.
Um individuo de raça branca de nacionalidade canadiana, presumido ser aliado a um grupo
terrorista, armado com uma espingarda de caça,
depois de ter abatido um soldado das forças armadas canadianas. Fez irrupção no Parlamento,
ferindo assim aqueles que se encontravam na sua
passagem. Não tardou nada que vários esquadrões policiais de entidades diferentes, incluindo tropas canadianas lançaram-se à sua procura,
onde se travou um tiroteio infernal, espectacular, e alarmista.
Onde o intruso acabou por ser abatido. Isto foi
de homens estamos formando. Somos uma espécie única mas estamos perdendo a afectividade e
o instinto de preservação. Os que praticam terrorismo não são suicidas. Os que pensam em suicídio querem matar a dor, e não a sua existência
porque têm fome e sede de viver. Enquanto os
que praticam o terrorismo, ao contrário, não se
importam com a dor dos outros nem com as suas
próprias vidas. Já estão mortos antes de morrer,
estão enterrados no terreno da insensibilidade. O
islamismo jamais poderá ser identificado com o
terrorismo, porque existe gente boa e má em to-

um dia estressante e alarmante para as forças da neste atentado e das mais injustas formas, mas a
ordem, porque tiveram que ficar de prevenção, morte gratuita de pessoas inocentes revela que
devido ao facto de não saberem se estavam a fa- chegamos ao topo da desvalorização da vida. Te-

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

das as religiões do Mundo.
Jesus Cristo quando veio à terra, amou desesperadamente a humanidade. Amou a nossa espécie
e não um grupo cultural ou religioso. Em contra partida os terroristas traem o instinto da vida,
maculam aquilo em que crêem. A lógica do terrorismo é a filosofia do ódio e da vingança, Porque
nunca lhes disseram que para serem felizes era
preciso terem coragem, e então eles decidiram de
ser infelizes por cobardia.
A vida é bela e inexplicável, mas vivê-la é
uma arte.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

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!

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-laurent, suite 204
montréal, qué., H2w 1z3
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Líder
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do PS/Açores lamenta que
país insista na austeridade

V

asco Cordeiro falava em Ponta
Delgada, como presidente do
PS/Açores, na abertura das jornadas
da bancada socialista no parlamento regional, dedicadas ao plano de
investimento público e orçamento
para 2015 do executivo açoriano.
Estes documentos, sublinhou o
líder do PS regional, reforçam “os
instrumentos que podem fomentar a
recuperação económica” nas ilhas,
dão uma “atenção redobrada” aos
apoios sociais e fazem “a defesa”
do “ativo valiosíssimo que os Açores têm”, que é o “equilíbrio” das
suas contas públicas.”Tudo isto é
feito numa conjuntura nacional em
que teimosamente se persiste em
medidas de austeridade que tornam ainda mais difícil e exigente
o trabalho que aqui fazemos nos
Açores”, disse Vasco Cordeiro, insistindo que “a conjuntura e as políticas desenvolvidas pelo Governo
da República pesam muito na situação das famílias e das empresas dos
Açores”.
Para o presidente do executivo
açoriano, o país vive “uma conjuntura em que claramente o que faltam são medidas direcionadas para
o crescimento económico, para a
criação de emprego”, para que a
economia nacional (“a economia de

referência” dos Açores) possa criar
condições que ajudem a região a ultrapassar a situação atual.”Não nos
perguntemos apenas se estamos ou
não a ser afetados por uma situação
de crise.
A pergunta é se temos ou não um
governo aqui nos Açores que até ao
limite das suas competências e dos
seus recursos está a trabalhar para
ultrapassar essa situação e aumentar o apoio às famílias e às empresas”, afirmou, considerando que o
aumento em 11% do investimento
público regional ou das dotações
para os apoios à infância, juventude
e terceira idade, em 2015, ajudam a
responder a essa questão.
A nível regional, destacou que o
plano de investimento para 2015
se insere numa “conjuntura em
que é possível salientar a resolução de alguns aspetos” que contribuem também para a “revitalização” da economia do arquipélago:
a liberalização das ligações aéreas
ao continente, o desbloqueamento
de processos de empreendimentos
turísticos que estavam parados
há anos ou os “sinais muito interessantes” de recuperação do setor cooperativo nas ilhas do Pico
e de São Jorge.

“Portugal

não tem alternativa
a estas políticas económicas”

O

presidente executivo do
Lloyds Banking Group, o
português António Horta Osório,
disse hoje que Portugal “não tem
nenhuma alternativa à direção
das políticas económicas” que
têm vindo a ser seguidas.
“A situação em Portugal é obviamente muito difícil. Disse várias
vezes que a direção das políticas

económicas é claramente a direção correta”, declarou o banqueiro
numa conferência em Lisboa. Reconhecendo que se pode “questionar a
intensidade” das políticas, a verdade, diz Horta Osório, é que Portugal “não tem nenhuma alternativa à
direção das políticas económicas”
que têm vindo a ser seguidas, e que
resultam de uma muito elevada dí-

vida pública em percentagem do
Produto Interno Bruto (PIB).O banqueiro chamou ainda a atenção para
a Caixa Geral de Depósitos (CGD)
que, diz, deve, nesta fase de “responsabilidade particularmente elevada”, após a situação no BES, reforçar o apoio a pequenas e médias
empresas para dinamizar a economia.”Se temos um banco público,
acho que deve ter uma estratégica pública de apoio”,
disse o gestor e presidente
do Lloyds.Horta Osório criticou a baixa de salários nominais, mas realçou que os
mesmos “só podem evoluir
positivamente como contrapartida do aumento de produtividade”.”Temos de ser
um país mais produtivo para
aumentar o bem-estar da
nossa população e para que
as pessoas possam ganhar
mais. Ninguém pode ganhar mais
se não trabalhar mais ou melhor”,
advogou.Horta Osório falava na 7.ª
edição do Salão das Viagens de Negócio, que decorre no Pavilhão de
Portugal, no Parque das Nações, e
onde é apresentado um estudo que
indica que a maior parte das empresas portuguesas acredita que a economia portuguesa cresça em 2015.
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Com 51,6% dos votos,
Dilma é reeleita presidente
N

a eleição mais acirrada desde
a redemocratização do país –
em 1989, Fernando Collor bateu
Lula por 53% a 47% –, a presidente Dilma Rousseff foi reeleita
ontem com 51,6% (54,5 milhões)

dos votos válidos e governará o
país até 2018. O tucano Aécio Neves ficou com 48,4% (51 milhões).
O resultado das urnas mostra um
país dividido. Dilma obteve grande
vantagem nas regiões Norte e Nordeste. Aécio venceu na região Sudeste, mas a dianteira não foi suficiente. O tucano obteve uma vitória
estrondosa em São Paulo, 64,3% a
35,7%, ou seja 6,8 milhões de votos

a mais.
Mas Dilma ganhou em Minas Gerais (52,4% a 47,6%), Estado que
Aécio governou por dois mandatos, e no Rio de Janeiro (54,9% a
45%,1). Nos dois Estados, ela al-

cançou uma dianteira de 1,3 milhão
de votos. E isso acabou sendo decisivo para a reeleição da presidente,
que assim garante ao PT um ciclo
de 16 anos no poder.
O desempenho de Dilma ficou
abaixo do registrado há quatro anos,
quando ela foi eleita com 56%, ante
44% do então candidato do PSDB,
José Serra.
Segundo o TSE (Tribunal Supe-

rior Eleitoral), 112,6 milhões de
brasileiros votaram, o que equivale a 78,9% do eleitorado (142,8
milhões). O índice de abstenção
(21,1%) ficou ligeiramente abaixo
do registrado no primeiro turno,

quando 21,5% não compareceram
às urnas. Votos em branco caíram
de 2,3% para 1,7% e os nulos subiram de 4,4% para 4,6%.
A demora do TSE em divulgar os
resultados, por conta do fuso horário do Acre, provocou uma onda de
boatos nas redes sociais.
Adeptos das duas candidaturas
cantavam vitória, citando dados
que teriam sido obtidos no TSE. Às

20h, o tribunal começou a divulgar
os resultados. Às 20h27, com 98%
das urnas apuradas, a eleição já tinha um vencedor. Em seu perfil no
Twitter, Dilma postou mensagem de
agradecimento aos eleitores e uma
foto com a frase: “Dilmais 4 anos”.
A comemoração, em Brasília, contou com a participação de seu padrinho político, o ex-presidente Lula.
Possível candidato à presidência em
2018, Lula foi homenageado e abraçado por Dilma.
“O calor da disputa deve ser agora transformado em um novo motor
do crescimento do Brasil. Com a
força desse sentimento mobilizador, é possível encontrar pontos em
comum para fazer nosso país avançar.”

Dilma volta a
falar em diálogo e mudança, e promete anunciar
mudanças na
economia ‘antes do fim
do ano’
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Câmbio do dólar canadiano
28 de outubro de 2014

1 Euro = CAD 1.435280
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

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

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

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

Tel.: 514.817.2451

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

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

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

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

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

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

Gilberto

Renovações
gerais

LE Grill
Tasquaria

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

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

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

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

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

T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

Tel.: 514.943.7907

Agradecimento
ao Santo António
por favor obtido.

Carlos
Palma
514-961-0770
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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

EMPREGOS

Procura-se empregado de
mesa para restaurante português. 514-830-3390
Precisa-se de senhora para
limpeza em casa particular
na área de Montreal Oeste.
1 dia por semana, horas e
salário a negociar. (Inglês
ou francês)
Sophie: 514-836-6196

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

vende-se

Vende-se pneus de inverno
“Michelin”. 155-80 R13 com as
jantes. 6 meses de uso.
450-632-5432

aluga-se

5½ apartamento (primeiro andar) situado em Rosemont
perto da Promenade Masson. Recém-pintado em Branco
e Bege (primeiro andar triplex); casa de banho renovada;
ocupação imediatamente; não fumador; bairro tranquilo e
seguro; aquecimento e luz não incluído.
Para mais informações Paulo: 514-503-8544

Procura-se assistente de cozinha
para um “Fast Food”,
La Belle Province situado
em Anjou. Salário competitivo e
bastante interessante.
Telefone a partir das 14 horas.

Nuno Silva
514-813-1308

†

ANDRÉ MOREIRA MARQUES
1983 – 2014

Faleceu em Montréal no dia 26 de
outubro de 2014, com 31 anos de
idade, André Moreira Marques,
natural de Montréal (Québec),
irmão do falecido Paulo Sérgio
Marques.
Deixa na dor os seus pais Armelindo Marques e Maria de Lurdes
Moreira, os/as tios/as Fernanda
Moreira, Cidalina Moreira (Silvio),
Amália Moreira (Toni), falecida
Graça Moreira (Manuel), António Moreira (Céu), Manuel
Moreira (Cristiana), Luís Fernando Moreira (Piedade),
Teresa Moreira, Paula Moreira, Albino Marques (Maria
da Conceição), Manuel Marques (Albertina), Agostinho
Marques (Lurdes), Isabel Marques (falecido Abílio), Aldina Marques (falecido Ilídio), António Marques (Clementina) e Carlos Marques (Helena), seus primos/as,
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório, tem lugar na sexta-feira dia 31 de outubro
de 2014 das 9h às 11h e 12h30 às 13h30. Segue-se a
missa de corpo presente, na sexta-feira dia 31 de Outubro de 2014, às 14h na Igreja Saint-René-Goupil, 4251
Parc-René-Goupil, St-Léonard, H1Z1X8. Será sepultado posteriormente no Mausoléu La Résurrection no
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer, a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†Faleceu em Montreal, no dia

José do Couto Sousa

26 de outubro de 2014, com 79
anos de idade, o senhor José
do Couto Sousa, natural dos
Biscoitos, Terceira, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria
Emilia Lopes, sua filha Maria
do Rosario (Lionel), suas netas Stephanie, Stacy e Brenda
e seus conjugues. Sua bisneta
Liliana, amigos e restantes familiares.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. Saint-Martin E., Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral realiza-se, hoje, quarta-feira dia 29 de outubro
de 2014 às 10h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima
em Laval. Vai a sepultar no Cemitério St-Elzear. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que
vai se realizar sábado, dia 1 de novembro de 2014 às
18h na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.
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 Ano de Saudade

Olinda Azevedo
Faz dia 4 de novembro quatro
anos que nos deixas-te. É com
eterna saudade que teu marido, filhos e restantes familiares
recordam a tua partida.
Descansa em paz o nosso
amor por ti será sempre eterno.
Uma missa será celebrada no
dia 4 de novembro de 2014 às
12h30 na Igreja Santa Cruz, situada no 60 rua Rachel Oeste,
em Montreal.

†

MARIO TEIXEIRA
1932 – 2014

Faleceu em Montréal, no dia 19 de
outubro de 2014, com 81 anos de
idade, Mario Teixeira, natural de
Braga (Sé), Portugal, esposo de
Laurinda Silva Teixeira.
Deixa na dor a sua esposa Laurinda Silva Teixeira, a filha Paula
Teixeira, o filho Carlos Teixeira,
o/a neto/a Alexander e Jessica,
assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
7388 Boul. Viau, St-Léonard
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
Segundo as suas últimas vontades, a sepultura terá lugar posteriormente no jazigo familiar no cemitério de
Pedrouços, concelho de Maia, distrito do Porto.
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.

†

Maria Veneranda Melo

Faleceu nos Açores na Ribeira Quente, no dia 26 de outubro de 2014, com 76 anos de idade, Maria Veneranda
Melo, natural da Ribeira Quente, São Miguel, Açores.
Esposa do já falecido António Carvalho Cruz
Deixa na dor seu filhos Grinolada Furtado (José Furtado), Mário Carvalho (Maria Fátima Condinho), Nélia
Carvalho (Mário Vieira), João Carvalho (Debby Tiburcio), Roberto Carvalho (Adelaide Melo), Fernanda Carvalho Fábio (Tania Goulart), netos, Tania, Vanessa,
Mike, Monica, Sabrina, Jessica, Lucas, Simão, Filipe,
Kevin Liana, Maria Joana, assim como restantes familiares e amigos.
Missa do corpo foi, segunda-feira, 27 de outubro de
2014 às 16 horas (hora dos Açores) na Igreja de São
Paulo. Foi sepultada no Cemitério de Ribeira Quente
em Povoação.
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.

†

Antero António barroso
1939-2014

Faleceu em Montreal, no dia 25 de
outubro de 2014, com a idade de
75 anos, o senhor Antero António
Barroso, natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Sra, Maria dos Anjos Carreiro, seus filhos
Antero (Tonya), Aldina ( Anthony),
Lucia (Carlos), Fernando (Cindy)
e Steven (Lisa), seus netos Stephanie, Steven, Enya, Alejandro e
Sofia, seus irmão Manuel, Gilberto, Augusto e Berta Maria, Cunhado/as, sobrinhos/as assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré
2750, Boul. Marie Victorin E., Longueuil
Victor Marques
514-570-9857
O seu corpo encontra-se exposto hoje, quarta-feira, 29
de outubro das 14h às 17h e das 19h às 21h. O funeral terá lugar amanhã dia 30 de outubro na capela do
Complexo Funerário pelas 11h, seguindo depois para o
Mausoléu do Complexo Funerário onde será sepultado
em cripta.
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.

Drácula: A História
Nunca Contada
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anedotas
A loira viajaria para o Rio de Janeiro no final
de semana. Antes de partir um amigo dá uma
recomendação:
- Tome cuidado, no Rio de Janeiro faz 50 graus
na sombra.
A loira agradeceu o conselho, mas um mês depois retornou mais bronzeada que um carvão.
Ao encontrar o amigo, ele logo questiona:
- Eu não te avisei pra você tomar cuidado?
E a loira responde:
- Pois é, você disse que lá fazia 50 graus na
sombra, então eu andava sempre pelo lado do
sol!
O jovem pai chegou ao pediatra, bastante aflito, com uma criança no colo:
- Doutor, meu filho está com seis meses e não
abre os olhos!
O médico examinou bem, virou-se pro rapaz, e
falou: - Quem deve abrir os olhos é o senhor,
meu amigo. Isso aí é filho de japonês.

SUDOKU
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A

história de Drácula é uma das mais contadas no cinema, então fica difícil imaginar
algo realmente novo quando qualquer adaptação de Bram Stoker é anunciada. Dessa vez,
a Universal conseguiu inovar e criou uma história de super-herói com o temido vampiro.
Isso não significa que o filme é bom, muito
pelo contrário, culpa do protagonista instável,
roteiro raso e atuações fracas, mas, ao menos,
procura ir além do conto clássico.
Não me entenda mal, é possível se divertir com
A História Nunca Contada. Quem gosta da franquia Anjos Da Noite ou estiver disposto a ver
Drácula como herói sombrio será capaz de curtir
essa produção, desde que o cérebro se mantenha
desligado, claro. Afinal, tudo, desde o motivo da
guerra, até a sua conclusão, se baseia em situações improváveis, criadas de forma preguiçosa,
que funcionam apenas se não forem analisadas.
Tudo começa quando um vampiro que mora nas
montanhas da Transilvânia mata batedores Turcos que se aventuravam por ali. O império decide
então fazer o pequeno reino pagar pela “ousadia”
e exige como tributo 1000 crianças para serem
treinadas como soldados. Drácula (Luke Evans),
governante local, aceita as condições, mas quando os inimigos querem levar seu próprio filho, ele
decide enfrentá-los. Sem exército, resolve visitar
o ser que vive nas montanhas a fim de conquistar
seus poderes. Como você deve ter percebido, ninguém se preocupou muito com a lógica dos eventos, desde que o protagonista tivesse superpoderes

antes da metade do filme. Nem é preciso mencionar os motivos tolos para a invasão ou as atitudes
sem sentido do protagonista até então, porém é
impossível ignorar um fato: Como Drácula sabia
que a criatura que vivia na montanha, da qual nunca ouvira falar até dias antes e sua única fonte de

informação é um livro de mitos antigos, poderia
lhe conceder poderes suficientes para destruir um
exército de 100 mil homens? Na dúvida, o diretor
Gary Shore preferiu ignorar detalhes como esses
e seguir da forma mais simplória possível para ir
ao que interessa: porrada. O roteiro fraco e repleto
de furos apenas reforça os defeitos e deixa a sensação de que a tal História Nunca Contada deveria
ter permanecido em segredo.
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Americano processa hospital
após acordar de anestesia
com lingerie cor de rosa
Um morador de Delaware (EUA) entrou com um
processo contra um hospital
após acordar de um exame de
colonoscopia com umas cuequinhas cor de rosa. Andrew
Walls alega na ação que lhe
colocaram a peça íntima feminina enquanto ele
estava sob anestesia.Walls havia feito o exame
no Centro de Cirurgia de Delaware, em Dover,
em 12 de outubro de 2012. Ele diz que, quando
recuperou dos efeitos da anestesia, percebeu que
estava com uma roupa íntima feminina cor de
rosa.Walls acrescentou que, “em momento algum, colocou consciente ou intencionalmente a
roupa íntima feminina. Ele destacou ainda que a
conduta do hospital ultrapassa todos os limites
possíveis da decência.
Americano faz-se passar
por policia, mas é preso ao
tentar prender policia verdadeiro
Um homem foi preso em Akron,
no estado de Ohio (EUA), após
se ter feito passar por policia,
mas deu-se mal ao tentar prender
precisamente um verdadeiro policia.David Scofield, de 50 anos,
foi levado para a cadeia do condado de Summit.

Horóscopo

da

Velha

Scofield estava armado e ainda levava um silenciador, um colete à prova de bala.O incidente
ocorreu na noite de segunda-feira. O policia seguia para o trabalho quando foi mandado parado
pelo falso agente.

Empresa constroi casa de 680.000
dólares em lote errado nos EUA.
O casal americano Mark e Brenda
Voss resolveu contruir uma casa (de
praia) de sonho.
Tudo
aconteceu
na Florida (EUA).
Mas o sonho virou
pesadelo seis meses
e 680.000 dólares (cerca de 532.000€) depois da
mesma ficar pronta.Mark e Brenda, que moram
no estado do Missouri, adquiriram o lote 23 na
Ocean Ridge Blvd em 2012 por 160.000 dólares
(cerca de 125.ooo€). Contrataram então e empresa Keystone Homes para fazer a obra. Só que
esta construiu a casa no lote 21 da Ocean Ridge
Blvd, ou seja, no lote errado. Este lote (21) havia sido comprado em 2003 pelo casal Andrew
Massaro e Brooke Triplett por 355.000 dólares
(cerca de 276.000€).O erro só foi detetado no
mês passado. Agora a empresa construtora está
a tentar chegar a acordo com o verdadeiro dono
do lote.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: a Estrela, que
significa Proteção, Luz. Amor: Cuidado com os
amores que só causam sofrimento e dor. Pense
mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período
favorável no que concerne a situação laboral. Poderá vir
a receber benefícios.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22
Touro: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Dedique
mais tempo à sua família e à pessoa amada
pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser
afetado por dores musculares. Dinheiro: este período
será caracterizado por dúvidas profissionais que poderão fazê-lo tentar ser mais contido relativamente aos
seus gastos. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39
Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer aquela
viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um
período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos
alcançados. Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42
Caranguejo: Carta Dominante: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por pensamentos
negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase
de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja
demasiado autoconfiante neste domínio, pois as coisas
podem não correr como o previsto.
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29
Leão: Carta Dominante: o Papa, que significa
Sabedoria. Amor: neste momento estará mais
confiante e, por isso, encontrará facilmente um
clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde:
Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas
perspetivas avizinham-se a este nível, por isso defina
cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na sua
concretização.
Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39
Virgem: Carta Dominante: 10 de Copas, que
significa Felicidade. Amor: A sua facilidade de
comunicação e o à-vontade com que aborda as
pessoas e as situações traduzem-se num clima
tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num
momento favorável, mas em que cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

Balança: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor:
Surgirão ótimas oportunidades para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor
ou solidificar o atual. Saúde: Possíveis problemas
no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais
otimista! Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou
poderá sofrer alguns enganos.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46
Escorpião: Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Serão vividos
nesta fase muitos momentos de harmonia familiar
e sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer
motivos de preocupação neste plano. Dinheiro:
Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objetivos.
Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
Sagitário: Carta Dominante: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão
atual poderá acabar com o passar do tempo, mas
não se preocupe pois haverá ótimas novidades a
nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste período. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos
antes de iniciar algum negócio, não se atire de cabeça
sem avaliar as consequências.
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42
Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: Não confunda os seus
sentimentos e pense muito bem antes de assumir
uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser
um pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas
suas compras, pois não está no momento indicado para o
fazer. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
Aquário: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Não deixe que a
criatividade e a imaginação desapareçam da sua
relação afetiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins. Dinheiro: É
provável que tenha de enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se resolverá.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
Peixes: Carta Dominante: o Imperador, que
significa Concretização. Amor: Visite com maior
regularidade os seus familiares mais próximos.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de pernas e musculares.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique
muito bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

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. Do feitio de ovo. Pessoa ou designativo da pessoa
estrábica, vesga. 2. Refulgir. Avançar girando sobre si
mesmo. 3. Bismuto (s.q.). Átomo, grupo de átomos ou
molécula que perdeu a sua neutralidade elétrica por ter
captado ou perdido um ou mais eletrões. Brotar. 4. Contr.
da prep. de com o art. def. a. Seis em numeração romana. Espaço percorrido, voando. 5. A mim. Amolgadela.
6. Conjunto de objetos de arte ou de qualquer ciência.
Aceno conhecido. 7. Que ouve mal. Aqui. 8. Unidade de
medida agrária. Alternativa (conj.). Sódio (s.q.). 9. Colarinho. Glícido simples, não hidrolisável. Recitei. 10. Conforme à regra ou à verdade. Enfeitar. 11. Vagaroso. Metal
precioso de cor amarela, dúctil e maleável.
Verticais:
1. Globo. Indústria de moageiro. 2. Avança. Mulo. Que
tem cor entre rubro e violáceo. 3. Grito de dor ou de alegria. Tirar a sela ou o selo a. 4. Qualidade (pop.). A minha
pessoa. Cerimónia pública e solene. 5. Batráquio. Parede. Aqueles. 6. Célula reprodutora feminina dos seres
pluricelulares. Composição musical para duas vozes ou
instrumentos. 7. O espaço aéreo. Essa
coisa. Sudoeste (abrev.). 8. Contr. da prep. em com o art.
def. os. A si mesmo. Execrável. 9. Barra de ferro ou pau
de remover ou levantar corpos pesados. Despido. 10.
Ave de penas mosqueadas. Letra do alfabeto arábico.
Face inferior do pão. 11. Peso antigo equivalente à quarta parte do quintal, ou seja, 32 arráteis e hoje arredondado em 15 quilos. Rotação.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Ror, Messias. 2. Uno, Ária, Ri. 3. Idem, Arma. 4. Veras, Ganho. 5.
Gema, De. 6. Afagariam. 7. Li, Ruir. 8. Liame, Arval. 9. Rego, Aipo. 10. Ou, Iate, Vós.
11. Amuaram, Asa. Verticais: 1. Ruivo, Leoa. 2. Onde, Ali, Um. 3. Roer, Fiar. 4.
Maga, Meia. 5. Má, Segregar. 6. Era, Mau, Ota. 7. Sirgaria, Em. 8. Sama, Irra. 9. Anda,
Viva. 10. Ar, Hem, Após. 11. Silo, Glosa.

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Um

homem como é dado

Joel Neto
Terra Chã, 25 de Setembro de 2014
Como açoriano, tive pena de saber da desistência “da Célia da Casa dos Segredos”. Normalmente, estar-me-ia nas tintas para tal coisa. Mas,
quando ouvi que a garota havia acabado de manifestar o seu orgulho por nunca ter feito nada
na vida, e aliás declarado o sonho de percorrer
a dita vida até ao fim sem ter chegado a mexer
uma palha, mudei de imediato para a TVI.
Talvez pudesse ser ela, afinal – e de um modo
tão paradoxal como redentor –, a forçar-nos a
avaliar os resultados dos índices de desenvolvimento em vigor na nossa terra comum, e à
qual ainda há dias António Costa achou por bem
chamar “um exemplo de governação”. A saber:
liderança nacional no abandono escolar, no insucesso escolar e no analfabetismo; liderança nacional na violência doméstica, no abuso sexual
e na gravidez precoce; e liderança nacional no
ritmo de crescimento do desemprego, na pobreza persistente e, naturalmente, no usufruto do
Rendimento Social de Inserção. Chamemos-lhe
“o lado negro da terra linda”, que é o que na verdade é.
Infelizmente, não: “a Célia” chegou e “cedeu de
imediato à pressão”, levando apesar disso “amizades que são para a vida toda”. Nem quando
dispõe de uma oportunidade de ouro esta malfadada coisa dos reality shows consegue, portanto,
demonstrar a mínima utilidade, o mínimo contributo para o bem comum ou a mínima relação ao
que verdadeiramente importa na reality.
Mas permitiu-me escrever este texto e sempre
pode acontecer que, no meio do burburinho, al-

guma coisa permaneça com os telespectadores,
ainda que não com os burocratas. Que terra é
essa, afinal, onde um jovem se pode orgulhar de
nunca ter feito nada na vida, sonhar nunca chegar a fazê-lo e sentir-se à vontade para dizê-lo na
televisão?
Terra Chã, 26 de Setembro de 2014
Acabei por escrever para o DN sobre a tal arrelia:
PARTE DE COISA NENHUMA.
De vez em quando há uma expressão que entra
no espaço mediático (e na televisão em particular) e em pouco tempo já não se consegue aturá-la. Este Verão foi essa dicotomia de (aparentemente) imensas possibilidades retóricas que
divide pessoas, as acções e as dúvidas entre ser
“parte da solução” e “parte do problema”.
Não a disse primeiramente um político português: disse-a, parece, Eldridge Cleaver, por sinal
um violador condenado. Mas alguém por cá se
lembrou de ir recuperá-la – provavelmente porque alguém lá fora se lembrou disso antes, não
tenhamos ilusões –, e então o que temos é isto.
Todos os dias, pelas crónicas de jornal como pelos relatos de futebol, pelas redes sociais de figuras públicas e anónimas como por todo o tipo
de canais de TV (em reportagens, comentários,
pivôs), um milhão de pessoas repete qualquer
coisa como: “É preciso deixar de fazer parte do
problema e passar a fazer parte da solução.”
A profusão quer dizer duas coisas. A primeira é
que andamos, pelo menos muitos de nós, a pensar da mesma maneira, o que já de si não é boa
notícia. A segunda é que ninguém, ou cada vez
menos profissionais do sound bite, faz um esforço, se não de originalidade, ao menos de uma
aparência dela. De uma estética sequer.
Para quem se treinou a diagnosticar repetições,

As Inenarráveis Histórias Portuguesas

N

Hélio Bernardo Lopes

a passada sexta-feira, graças ao Sexta às
9, apresentado por Sandra Felgueiras
na RTP, e depois, já pelas onze da noite, num
debate na RTP Informação, foi simplesmente fantástico poder acompanhar o caso de
uma empresa, ao que parece já com grande
expansão por todo o mundo, mas também o
caso de uma IPSS, creio que de Braga, sobre
que ali se pôde ouvir o realmente inimaginável.
No primeiro caso, vem-se noticiando a existência de uma investigação judiciária, pelo que
vamos esperar para poder perceber a verdadeira realidade do ora crescentemente noticiado.
Mas no segundo caso, a reportagem apresentou
já os dados suficientes para que se fique boquiaberto, incluindo com o silêncio reinante no
ambiente judiciário.
Estes dois casos, de parceria com os mil e um
outros que diariamente nos vão sendo dados
a conhecer pela grande comunicação social,
constituem um terrível fator de angústia para
a generalidade dos portugueses. E já nem falo
dos casos que, sucessivamente, se vêm passan-

do com bancos nacionais, sem que se chegue
à casa do Garcia. Tudo parece ser nada, malgrado o corrupio de fantásticos trabalhos de
investigação jornalística que quase tudo vão
expondo. O interessante nestes casos, é que os
portugueses acabam por ficar a saber de tudo,
mas sem que nada venha a mostrar as consequências usuais noutros países. E é por igual
interessante poder ver nestas peças jornalistas
esta indiscutível realidade: as pessoas só falam,
em geral, escondidas, porque podem existir represálias. Já lá vão quatro décadas da III República, e com o tal (suposto) Estado de Direito
Democrático em vigor...
Por mais estas duas realidades, ora dadas a conhecer com algum pormenor, achei interessante a explicação de Tiago Caiado Guerreiro para
quem possa recorrer àquela primeira empresa,
fruto da perceção do clima de impunidade reinante em Portugal. Mas achei deveras interessantes as inenarráveis palavras da Ministra da
Justiça ao redor do diploma sobre pedófilos –
ou sobre o CITIUS? –, porque Paula Teixeira
da Cruz acha que a causa da reação de (quase)
todos – e como são tantos! – é o receio de que
desapareça a impunidade reinante!! Bom, caro
leitor, foi um bom início para uma manhã de
sábado.

tendências e pequenos sinais de boçalidade, chega a ser insuportável. Torna irrelevante tudo o
que se diz: nada mais fica para além daquele
(deixem-me chamar-lhe assim) despachadismo
engraçadista e pispirreto – o meu Word acaba de
sublinhar tudo isto a vermelho, e ainda bem –
que, no fundo, não serve para nada, a não ser
para dar um certo ar.
Corações ao alto e adiante.
Terra Chã, 28 de Setembro de 2014
Foram embora o Sérgio e o Marco. Os casais
gay são iguaizinhos aos outros. Mais neuróticos,
em alguns casos. Mas às vezes também mais divertidos.
Três notas sobre a vitória de António Costa nas
primárias do PS:
1. Lisboa alivia-se um pouco de Costa e os
Açores aliviam-se um pouco de César. Para já,
só vejo boas notícias.
2. Apraz-me registar que, como sempre defendi, os jornalistas portugueses, na sua generalidade, tenham enfim passado a deixar claras as suas
inclinações políticas – sejam elas de natureza
ideológica, partidária ou apenas de simpatia pessoal. O PREC vive os seus últimos dias.
3. Numa coisa há que dar a mão à palmatória:
estas primárias foram o maior golpe de marketing político desde os Estados Gerais. Nisso, os
socialistas são exímios.
Terra Chã, 29 de Setembro de 2014
Não tenho tempo para ir ao dentista, mas vou
com o Melville ao veterinário. Esqueço-me de
tomar o medicamento do refluxo gástrico, mas
não de lhe dar a tomar o antibiótico. Que raio de
tipo é esse em que me tornei?
Terra Chã, 30 de Setembro de 2014
O nevoeiro mal deixa ver o jardim. Nas janelas
da cozinha, reflecte-se a luz amarela dos candeeiros. Está um tempo de escrever, e é precisamente isso que pretendo fazer.
Terra Chã, 1 de Outubro de 2014
Ainda o Sporting-Chelsea ia no segundo minuto
e já andava o comentador da televisão: “O que é
preciso é acreditar!”, “Vamos a acreditar!”, “Acreditar é que é importante!” Pus-me logo à coca de
ouvir a palavra “sonho” também: não há limites
para a condescendência sob a qual disfarçamos o
nosso medo. O Chelsea é melhor do que o Sporting? Infinitamente. Mas não foi por “acreditar”
que o Sporting se bateu como se bateu: foi por ter
endireitado as costas. Isso mesmo disse Christian
Lund a Kierkegaard, seu sobrinho, às voltas com
o existencialismo de que revestia a sua depressão
(porque também era uma questão de sobrevivência, note-se): “Não há qualquer problema contigo,
a não ser essa mania idiota de andares por aí com
os ombros caídos. Endireita as costas!” Isso se
diz aos homens: “Endireita as costas!” Isso fazem
FC Porto e Benfica há anos e isso fez o Sporting
ontem também, desde logo porque o fizeram Rui
Patrício, Nani, João Mário, Carrillo, Jonathan Silva. “Acreditar”, “acreditar”, “acreditar”... Qual é
a diferença entre mandar um homem acreditar e
oferecer-lhe um chupa-chupa? Mesa redonda daqui a pouco, na universidade dos Açores, sobre a
vida na velhice. Com Fátima Lopes, José Guilherme Reis Leite e Álvaro Gregório. Ainda não sei o
que vou perguntar, mas já sei que vou aprender.

Homenagem

Compreensão
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Jorge Correia

ssistimos na semana passada aqui no Canadá a dois atos sem dúvida criminosos,
com baixas lamentáveis, mas que deve sobretudo servir para corrigir diversas posições e
atitudes.
É indubitável a necessidade de uma segurança
reforçada, eficaz e eficiente em torno das instituições democráticas e particularmente em torno
do parlamento. Necessariamente os especialistas
em segurança estarão a trabalhar nesse sentido.
Mas há outros aspetos que devem ser considerados e estudados com cautela. Comecemos pelo
atirador em si. O que levaria estes cidadãos Canadianos a tais atos vis? Seria possível travar
estas ações antes mesmo que elas tivessem início? Diversos fatores apontam para algum desequilíbrio de personalidade porque o comum
dos cidadãos passa por toda a sua vida por inúmeras dificuldades envolvendo outras pessoas
mas não envereda pela loucura desesperada do
assassinato em massa. As pressões da sociedade nacional e da conjetura internacional alimentam medos profundos que levam de imediato a
fazer associações pouco ou nada claras, infundadas, tentando justificar atos desequilibrados
com filosofias ou religiões que por ventura têm
uma exposição mediática atual mais associada à
violência. Vozes e escritos levantam a ideia da

e

culpabilização de religiões, seitas ou filosofias
que mal conhecem como sendo os causadores
destes males que afligem a nossa sociedade, esquecendo-se que as religiões e filosofias foram
feitas por Homens para Homens e que a nota da
nossa imperfeição, das nossa faltas e das nossas
características negativas estão mais ou menos
presentes em tudo quanto fazemos. Em vez de
responsabilizarmos o próprio edifício por estar
mal construído, devemos sim responsabilizar
aqueles que elaboraram e construíram o edifício,
pois o seu criador foram estes e não a obra em si.
Vivemos uma época em que cada vez mais o Ser
Humano atribui responsabilidades em torno de
si menos a si mesmo, numa ânsia absurda de se
esquivar das consequências dos seus atos. Neste
caso em particular, a explosão de violência teria brotado sobre qualquer outra forma, tendo o
Islamismo sido apenas uma entre várias outras
possíveis desculpas por parte do atirador, uma
associação idêntica à que a sociedade hoje em
dia faz ente o Islamismo e a violência. Se não
houvesse esta associação, outra ou outras teriam
surgido no seu lugar para encaixar mentalmente
e psicologicamente no desequilíbrio reinante nos
autores destes atos.
Aqui entra a sociedade como um todo na sua
forma de agir e reagir. Volto a insistir numa educação completa não só que forme o individuo
tecnicamente mas o seu fundo Humano. Volto
a insistir no aspeto da sociedade se tornar mais
acolhedora em vez de ser um feroz campo de

batalha entre interesses vários, entre uns que
esmagam e outros que são esmagados. Volto a
insistir que cada Ser Humano traz perspectivas e
que para se sentir realizado necessita dum campo de oportunidades que permita o seu desenvolvimento.
Isto tudo continua por fazer ainda que muitas
sábios desde a Antiguidade mais remota até aos
nossos dias tenham se esforçado por salientar estes aspetos. Sem dúvida que cada um tem depois
o seu campo de responsabilidade e trabalho individual e não pode se “pendurar” na sociedade
para tudo. Certamente isto demorará muito mais
tempo, para além duma vida humana, mas não
deixa de ser lamentável ver quanto o Ser Humano se digladia para evitar este processo.
Permitam-me para terminar deixar a minha
sentida homenagem àqueles que tombaram
durante a semana passada, Patrice Vincent
de 53 anos morto na segunda-feira 20 Outubro em St-Jean-sur-Richelieu, e Nathan Cirillo morto na quarta-feira 22 Outubro em
Ottawa. Ainda que seus atos nos repugnem
e sejam indubitavelmente condenáveis, devemos resistir a instaurar associações negativas
baseadas no ódio e lamentar os autores destas
ações nas quais desperdiçaram não só as suas
vidas como também as vidas de Patrice e Nathan assim como afetaram amigos e familiares de todos os envolvidos.

Surto de Ébola Causa Medo e Revolta
Augusto Machado

N

o momento em que escrevo estas linhas, o
vírus ébola, já chegou a vários países da
Europa incluindo o país vizinho – a Espanha.
As pessoas andam preocupadas e não é caso
para menos. O Governo português já tomou
algumas medidas, tem 44 camas hospitalares
disponíveis só para na eventualidade de casos
de ébola. E o ministro da Saúde garante que o
país está preparado para responder ao vírus.
O ministro informou há dias que a Direção Geral da Saúde (DGS) teve garantias de que Portugal terá acesso a um soro experimental, fármaco
administrado com sucesso a alguns sobreviventes do ébola. Um destes fármacos, o Zmapp,
teve efeito positivo, por exemplo, num médico
missionário norte-americano, logo no início da
epidemia.
O mesmo já não aconteceu com o doente liberiano internado num hospital do Texas, que
acabou por falecer, depois de ter experimentado
um outro medicamento. Segundo as estatísticas
da Organização Mundial de Saúde (OMS), só
no continente africano onde o vírus, primeiro
foi detetado, já morreram mais de 4000 pessoas
isto é, no momento em que escrevo este texto.
Na Europa, há vítimas do vírus évola e várias
pessoas com sintomas do vírus. Em Espanha já
morreram duas pessoas, um missionário e um
padre... Nos Estados Unidos, também sabemos

que até 8 de Outubro já houve uma morte e exis- Se a epidemia tivesse surgido noutro continente
tem dois em tratamento.
teria sido diferente? Podemos suspeitar que sim.
Países como a Libéria, Guiné-Conacri e Serra
Há medo e revolta, desabafa uma enfermeira Leoa estão de certa forma marginalizados, têm
portuguesa, Isa Rodrigues, 27 anos, vive na mes- sistemas de saúde muito precário e sem ajuda
ma localidade de Maria Teresa Romero, uma das exterior não vão conseguir resolver este probleinfetadas com o vírus.
ma. Estamos perante a pior epidemia dos tempos
mais próximos.
Em Alcórcon, arredores de Madrid, onde vive
a auxiliar de enfermagem infetada, “as pessoas Há quem se interrogue pela extraordinária
estão muito preocupadas e revoltadas, por sen- lentidão da OMS: “porque é que a Organitirem que de um dia para o outro, têm um vírus zação Mundial de Saúde só acordou no mês
altamente letal à porta de casa”. Este é o tema de junho?” O belga Peter Piot, co-descobride conversa a todo o momento. As pessoas sen- dor do vírus ébola em 1976, afirmou que tudo
tem-se muito preocupadas e não é para menos - aconteceu para que a epidemia ganhasse veo último contacto que a auxiliar de enfermagem locidade e lamentou, “a extraordinária lentiteve com o doente que morreu, a 25 de setembro dão” de resposta da OMS, que só reagiu em
deixou-a apavorada. Há indignação com a falha junho, quando o alerta foi dado em março de
de segurança e muitos residentes de Alcórcon, 2014. Não é suficiente ter o conhecimento e o
localidade a 15 Km de Madrid com cerca de 170 poder: a pessoa deve também, querer, fazer e
mil habitantes, defendem que, “o país não devia aplicar-se... assumir a responsabilidade!...
ter recebido o missionário espanhol infetado na
Serra Leoa e acrescenta, não sabemos se estainc.
mos perante um erro humano ou sanitário,” diz
Seguros gerais
a enfermeira portuguesa Isa Rodrigues.

Silva, Langelier & Pereira

Entretanto, há os que criticam o sistema de
prevenção deste vírus. “Isto não aconteceu de
um dia para o outro”, diz o ex-diretor-Geral da
Saúde, José Pereira Miguel, num artigo para a
revista “The Lancet”, com outros especialistas
mundiais em saúde pública, critica a negligência
e resposta tardia da comunidade internacional.

www.os50anos.com
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Liga dos campeões
Grupo A	
1-Olympiacos
2-Atlético Madrid
3-Juventus
4-Malmö

J
3
3
3
3

Olympiacos 1-0 Juventus
Atlético Madrid 5-0 Malmö

V	E	D	GM	GS	
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Malmö 04/11 14:45 Atlético Madrid
Juventus 04/11 14:45 Olympiacos

Grupo B
1-Real Madrid
2-Ludogorets Razgrad
3-Liverpool
4-FC Basel

J
3
3
3
3

Liverpool 0-3 Real Madrid
L. Razgrad 1-0 FC Basel
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FC Basel 04/11 14:45 L. Razgrad
Real Madrid 04/11 14:45 Liverpool

Grupo C
1-Bayer Leverkusen
2-Monaco
3-Zenit
4-Benfica

J
3
3
3
3

Bayer Leverkusen 2-0 Zenit
Monaco 0-0 Benfica
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OZenit 04/11 12:00 Bayer Leverkusen
Benfica 04/11 14:45 Monaco

Grupo D	
1-Borussia Dortmund
2-Arsenal
3-Anderlecht
4-Galatasaray

J
3
3
3
3

Galatasaray 0-4 B. Dortmund
Anderlecht 1-2 Arsenal
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CSKA Moskva 2-2 M. City
Roma 1-7 Bayern München
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Bayern München 05/11 14:45 Roma
M. City 05/11 14:45 CSKA Moskva

Grupo F
1-Paris SG	
2-Barcelona
3-Ajax
4-APOEL	

J
3
3
3
3

Barcelona 3-1 Ajax
APOEL 0-1 Paris SG
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Paris SG 05/11 14:45 APOEL
Ajax 05/11 14:45 Barcelona

Grupo G	
1-Chelsea
2-Schalke 04
3-Maribor
4-Sporting

J
3
3
3
3

Schalke 04 4-3 Sporting
Chelsea 6-0 Maribor
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Sporting 05/11 14:45 Schalke 04
Maribor 05/11 14:45 Chelsea

Grupo H	
1-FC Porto
2-Shakhtar Donetsk
3-BATE Borisov
4-Athletic

J
3
3
3
3

FC Porto 2-1 Athletic
BATE Borisov 0-7 S. Donetsk
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internacional portu- ao serviço do Liverpool. do CR7 a terceira Bota de
guês Cristiano Ronal- Está a caminho das mãos Ouro.
do vai receber a terceira
Bota de Ouro no próximo
dia 6 de novembro. O troféu será repartido com o
uruguaio Luis Suárez, que
na época passada marcou
o mesmo número de golos mas na Liga inglesa,

Suárez procurou ajuda para
superar vício de morder

Arsenal 04/11 14:45 Anderlecht
B. Dortmund 04/11 14:45 Galatasaray

Grupo E	
1-Bayern München
2-Roma
3-Manchester City
4-CSKA Moskva

Ronaldo recebe Bota
de Ouro a 6 de novembro
O

P
7
5
3
1

O

futebolista
uruguaio
Luis Suárez, do FC Barcelona, revelou esta sextafeira que procurou ajuda para
superar o seu hábito de morder, que o manteve afastado
nos relvados até ao clássico
deste sábado entre os catalães e o Real Madrid. “Penso
que todas as coisas más que
me aconteceram ficaram no
passado. Acredito que estou
no caminho certo, rodeandome de pessoas que podem
ajudar-me, com as pessoas
certas”, disse ao “The Guardian” o avançado que esteve
suspenso durante quatro me-

ses por ter mordido o italiano
Chiellini num jogo do Mundial2014. Além da “mordidela” ao defesa italiano, Suárez
também foi punido por realizar gestos semelhantes com o
defesa do Chelsea Branislav
Ivanovic no ano passado e
Otman Bakkal do PSV Eindhoven enquanto alinhava
pelo Ajax. “Cada pessoa tem
uma maneira diferente de
se defender. No meu caso, a
pressão e a tensão revelam-se
dessa forma. Há outros jogadores que reagem partindo a
perna a alguém ou esmagando o nariz do rival com uma

S. Donetsk 05/11 19:45 BATE Borisov
Athletic 05/11 19:45 FC Porto

europa league
Grupo E:
PSV 1-0 Estoril Praia
Estoril Praia 2-0 Panathinaikos
Dynamo Moskva 06/11 18:00 Estoril Praia
Estoril Praia 27/11 20:05 PSV
Panathinaikos 11/12 18:00 Estoril Praia

Grupo J:
Rio Ave 0-3 Dynamo Kyiv
Aalborg BK 1-0 Rio Ave
Steaua Bucuresti 2-1 Rio Ave
Rio Ave 06/11 20:05 Steaua Bucuresti
Dynamo Kyiv 27/11 18:00 Rio Ave
Rio Ave 11/12 20:05 Aalborg BK

cotovelada. O que aconteceu com o Chiellini foi visto
como pior. Percebo por que
morder foi considerado tão
grave”, reconheceu. No entanto, o uruguaio do FC Barcelona continua magoado relativamente a outra polémica
em que esteve envolvido: os
oito jogos de suspensão a que
foi condenado em 2011 por
comportamento racista em relação ao francês Patrice Evra.
“Sei que errei ao morder, mas
fui acusado de racismo sem
qualquer prova. Havia muitas
câmaras, mas zero provas. O
que me magoa mais é que é a
minha palavra contra a dele”,
lamentou o jogador de 27
anos. Suárez dirigiu-se a Evra
chamando-o “negro”, uma
palavra comummente usada
pelos uruguaios para dirigirse a pessoas negras. “Cada
cultura tem a sua forma de
se expressar e essa é uma palavra que no Uruguai é usada constantemente. É usada
muitas vezes sem conotação
negativa e é completamente
diferente da expressão inglesa”, defendeu.

Campeonatos Europeus - Classificação
Inglaterra
Premier League
	P	J	V	
1-Chelsea
23 9 7
2-Southampton 19 9 6
3-Manchester City 17 9 5
4-West Ham
16 9 5
5-Arsenal
14 9 3
6-Swansea City
14 9 4
7-Liverpool
14 9 4
8-Manchester U. 13 9 3
9-Everton
12 9 3
10-Hull City
11 9 2
11-Tottenham
11 9 3
12-Stoke City
11 9 3
13-West Bromwich 10 9 2
14-Newcastle
10 9 2
15-Aston Villa
10 9 3
16-Crystal Palace 9 9 2
17-Leicester City 9 9 2
18-Sunderland
8 9 1
19-QPR
7 9 2
20-Burnley
4 9 0

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

P	J	V	
22 9 7
22 9 7
21 9 7
20 9 6
20 9 6
16 9 4
15 9 4
14 9 4
11 9 3
10 9 2
10 9 2
10 9 3
9 9 2
9 9 2
8 9 2
8 9 2
6 9 1
5 9 0
5 9 1
5 9 1

França
Ligue 1
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0
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1
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2
2
3
5
2
2
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1
2
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3
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4
5
5
5
4
6
6

	P	J	V	
1-Marseille
25 11 8
2-Paris SG	
21 11 5
3-Lyon
20 11 6
4-Saint-Étienne 20 11 6
5-Nantes
19 11 5
6-Bordeaux
18 11 5
7-Nice
17 11 5
8-Monaco
17 11 5
9-Rennes
15 11 4
10-Metz
15 11 4
11-Lille
15 11 4
12-Toulouse
14 11 4
13-Montpellier
14 11 4
14-Stade de Reims 14 11 4
15-Caen
12 11 3
16-Lens
11 11 3
17-Lorient
10 11 3
18-Bastia
10 11 2
19-Évian TG
10 11 3
20-Guingamp
9 11 3

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
E
1
6
2
2
4
3
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2
2
2
3
2
1
4
1
0
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4
5
5
5
5
6
7
5
7
8

	P	J	V	
1-Juventus
22 8 7
2-Roma
19 8 6
3-Udinese
16 8 5
4-Sampdoria
16 8 4
5-Milan
15 8 4
6-Lazio
15 8 5
7-Napoli
14 8 4
8-Internazionale 12 8 3
9-Genoa
12 8 3
10-Hellas Verona 11 8 3
11-Fiorentina
10 8 2
12-Torino
8 8 2
13-Cagliari
8 8 2
14-Empoli
7 8 1
15-Sassuolo
7 8 1
16-Atalanta
7 8 2
17-Palermo
6 8 1
18-Cesena
6 8 1
19-Chievo
4 8 1
20-Parma
3 8 1
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P
1-B. München
21
2-B. M’gladbach 17
3-VfL Wolfsburg 17
4-TSG 1899
17
5-B. Leverkusen 16
6-FSV Mainz 05 14
7-Hannover 96
13
8-SC Paderborn 12
9-FC Augsburg
12
10-1. FC Köln
12
11-E. Frankfurt
12
12-Schalke 04
11
13-Hertha BSC
11
14-VfB Stuttgart 9
15-B. Dortmund 7
16-Hamburger SV 6
17-SC Freiburg
5
18-Werder Bremen 4
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Benfica ‘cai’
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em Braga,
em jogo de ânimos exaltados

O

Sporting de Braga esteve em destaque, nesta noite de domingo, ao vencer o Benfica por duas bolas
a uma. O Benfica entrou
melhor em campo ao marcar

logo aos dois minutos mas
os ‘arsenalistas’ recuperaram aos 28 minutos, empatando a partida. A segunda
metade do jogo foi dominada pela equipa da casa,
conseguindo chegar à vantagem, num jogo onde ainda
existiram alguns conflitos e
onde Matheus esteve em

grande destaque, ao impedir
vários avanços benfiquistas.
O Benfica entrou, na noite
deste domingo, com um pé
na baliza no jogo contra o
Sporting de Braga, a contar

para a 8ª jornada da I Liga
de Futebol. A equipa dos
‘encarnados’ abriu o marcador aos 2 minutos, com um
golo de Talisca, servido por
Eliseu. No entanto, aos 28
minutos, num contra-ataque da equipa ‘arsenalista’,
Éder consegue o empate. O
início da segunda parte teve

alguns momentos de tensão
na sequência de um amarelo
dado a Pardo, que suscitou
algumas dúvidas entre os
‘arsenalistas’, chegando a
existir uma troca de palavras entre os dois bancos.
Pardo pedia grande penalidade mas Marco Ferreira
entendeu tratar-se de uma
simulação do jogador do
Braga. Um Braga resistente
e lutador conseguiu chegar à
vantagem pelos pés de Salvador Agra, aos 81 minutos
de jogo, sublinhando a superioridade do clube ‘arsenalista’ na segunda metade
do jogo. A equipa da casa
impôs, assim, a primeira
derrota ao Benfica, que vê
a sua vantagem sobre o segundo classificado, FC Porto, reduzida a um ponto. O
jogo ficou marcado por alguns desentendimentos entre elementos das duas equipas, nos últimos minutos do
jogo, com Sérgio Conceição
a ser convidado a sair de
campo e Danilo a receber o
segundo amarelo e a consequente expulsão. O Benfica
continua em primeiro lugar
com 19 pontos e o

Blatter

considera «incorreta» a decisão
de dar a Bola de Ouro do Mundial a Messi

J

oseph Blatter não concordou com a eleição de
Lionel Messi como melhor
jogador do Mundial2014.
De visita à Rússia, para
acompanhar os preparativos para o próximo Campeonato do Mundo, o presidente da FIFA assumiu
ter ficado surpreendido
com a entrada da Bola de
Ouro do Mundial do Brasil.
«Considero que a decisão
foi incorreta. Fiquei surpreendido quando recebi a
decisão adotada pelo comité. Disseram-me que analisaram apenas 10 jogadores
que disputaram a final»,

explicou Blatter, citado pela
agência Lusa. O presidente
da FIFA adiantou ainda que
o seu preferido para a con-

quista do prémio era Manuel Neuer, guarda-redes
da Alemanha, seleção que
conquistou o título mundial.
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RESULTADOS
V. Setúbal 0-1 V. Guimarães
Boavista 1-2 P. Ferreira
Moreirense 2-0 Gil Vicente
Arouca 0-5 FC Porto
Nacional 1-0 Académica
Estoril Praia 1-2 Belenenses
Sporting 4-2 Marítimo
SC Braga 2-1 Benfica
Rio Ave 3-2 Penafiel
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9ª jornada - horas de montreal
Benfica - Rio Ave		
31/10 15:45
Penafiel - Estoril Praia
01/11 12:00
V. Guimarães - Sporting
01/11 14:00
FC Porto - Nacional		
01/11 16:15
P. Ferreira - V. Setúbal
02/11 11:00
Marítimo - Moreirense
02/11 11:00
Gil Vicente - Arouca		
02/11 11:00
Académica - SC Braga
02/11 14:15
Belenenses - Boavista
03/11 15:00

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

2014/2015
4ª Eliminatória

Guimarães vs SC Braga
Atlético CP vs Marítimo
Vieira vs Freamunde
Sª Maria vs Santa Eulália
Famalicão vs Fafe
P. Ferreira vs Riachense
Trofense vs Belenenses
Sp. Espinho vs Sporting
Vizela vs Operário Lagoa
Benfica vs Moreirense
Gil Vicente vs Varzim
Nacional vs Ribeirão
Oriental vs V. Setúbal
Feirense vs Chaves
Rio Ave vs UD Oliveirense
Desp. Aves vs Penafiel

2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23
2014-11-23

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Estados Unidos (MLS)

Quinta-feira 30 de outubro
- Festa de Santolinho em Toronto
Sábado 1 de novembro
- Entrega de Diplomas no Salão Nobre

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

na

Santa Cruz

Grupo E.

J

V

E

D

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

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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11
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11
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17
10
18

Grupo O.

J

V

E

D

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

34
34
34
34
34
34
34
34
34

20
17
15
16
12
12
9
8
6

4
10
11
6
14
13
6
8
12

10
7
8
12
8
9
19
18
16

GM GS
52
51
52
55
48
51
44
39
41
38

37
46
42
50
41
51
54
58
51
58

GM GS
65
69
54
55
42
61
29
43
35

50
37
39
45
40
52
61
62
50

P
59
55
52
50
49
42
41
39
36
28

P
64
61
56
54
50
49
33
32
30

MLS play-off
FC Dallas vs Vancouver W.

2014-10-30 21:00

NY Red Bulls vs Sporting KC

2014-10-31 20:00
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Schalke-Sporting: UEFA
não dá provimento à
queixa leonina

A

UEFA decidiu não dar provimento à
queixa apresentada pelo Sporting, relativamente ao jogo com o Schalke, em Gelsenkirchen, da terceira jornada da Liga dos
Campeões. De acordo com a informação apurada pelo Maisfutebol, o clube português acaba de ser notificado desta decisão.

Recorde-se que o Sporting pediu a repetição do
jogo ou, em contrapartida, receber a verba correspondente à vitória, com base na grande penalidade assinalada incorretamente em período
de descontos, que deu a vitória à equipa alemã
(4-3).
A informação disponibilizada entretanto pela
UEFA refere apenas que «o protesto apresentado
pelo Sporting foi considerado inadmissível pelo
Comité de Controlo, Ética e Disciplina».
Ao que o nosso jornal apurou, esta decisão foi
baseada no artigo 50.2 do Regulamento Disciplinar, que determina que não sejam aceites protestos contra decisões factuais das equipas de
arbitragem.

Euro-2016: Gibraltar
mantém-se no Estádio Algarve
A

Associação de Futebol de Gibraltar
(GFA) anunciou esta terça-feira que os
restantes três encontros de apuramento para
o Euro 2016 que terá de disputar em casa serão jogados no Estádio Algarve, à imagem
dos dois primeiros - derrotas contra Polónia
e Geórgia.
Nos últimos dias, surgiram informações dando
conta de uma possível mudança dos jogos de Gibraltar para Londres. No entanto, a GFA decidiu
continuar a jogar no Estádio do Algarve, estando já
resolvidas questões inerentes à utilização do recinto - IVA e outras situações fiscais, assim como assuntos relacionados com a segurança no estádio. A
GFA contactou também as federações alemã, irlan-

irá receber estas três seleções no próximo ano: a
Alemanha a 13 de junho, a República da Irlanda a
4 de setembro e a Escócia a 11 de outubro.

Van Gaal

obriga James Wilson
a mudar número da camisola

L

ouis van Gaal, treinador do Manchester
United, exigiu que James Wilson mudasse o número da camisola por considerar que
os avançados devem ter o número nove nas
costas. Foi o próprio jogador que contou a
história, em declarações à MUTV, a televisão
do clube, confirmando que acabou por trocar
o 47 pelo 49 para satisfazer as pretensões do
treinador holandês.
«Como sou um avançado, o treinador queria
que tivesse o nove no meu número e o 49 era o
mais próximo», contou o jovem avançado que é
apontado como uma jovem promessa do futebol
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desa e escocesa para saber a sua opinião e o parecer
terá sido positivo. Importa lembrar que Gibraltar
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inglês e que foi utilizado no recente empate com
o Chelsea (1-1). No que diz respeito a outros números nove no clube de Old Trafford, Falcao é
dono da camisola 9, mas não havia mais avançados com aquele número na camisola. Aliás,
há apenas mais um nove que pertence ao jovem
defesa Tom Thorpe que tem o 39 nas costas. O
número 19 ficou vago depois da saída de Danny
Welbeck, enquanto o 29 continua sem dono. Números que James Wilson poderá herdar nas próximas temporadas antes de adquirir estatuto para
jogar só com um número na camisola.

