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Argentina 0-1 Portugal: Confronto de
Titãs Acabou por uma Vitória de Portugal
A

seleção portuguesa e argentina encontraram-se ontem
em Old Trafford, Reino Unido.
Foi o regresso de Cristiano Ronaldo e Nani a uma casa que lhes
é querida. Porém, o grande atrativo da partida é o duelo entre o
astro, Cristiano Ronaldo do Real
Madrid e Lionel Messi, apesar de
todos terem tentado desvalorizar
o facto.
No onze escolhido por Fernando

ceu em 1972, por 3-1, num torneio
no Rio de Janeiro, no Brasil.
Fernando Santos decidiu abdicar
do contributo de Cristiano Ronaldo para a segunda parte. Para o seu
lugar entrou Ricardo Quaresma. Na
seleção argentina também Messi
saiu.
Portugal venceu ontem a Argentina com um golo surpresa do jovem
Raphael Guerreiro. Numa partida
quase sempre dominada pela se-

Santos destaque para a presença na
equipa titular de Beto, Tiago Gomes e André Gomes.
Este foi o oitavo encontro entre a
seleção nacional e a Argentina, sendo que a única vitória lusa aconte-

leção orientada por Tata Martino,
destaque para o feito histórico que
representa esta vitória, apesar de o
jogo ser de cariz particular.
É porque em oito encontros esta
é apenas a segunda vitória lusa.
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Agenda comunitária
Natal

das crianças
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga situado
no 6024 rua Hochelaga organiza o Natal das Crianças no dia 6 de
dezembro de 2014 às 19h00. Haverá cozinha completa, serviço de
bar e uma prenda para todas as crianças até aos 12 anos.
Reserva o seu lugar: 514-452-9175 ou 514-254-4647.

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
19 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
04:58 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Cozinha em Forma
Torta de Quiabos ...
09:46 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:08 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:02 Cozinha em Forma
Torta de Quiabos ...
16:33 O Preço Certo
17:16 Os Nossos Dias
17:47 Telejornal Madeira
18:19 Telejornal Açores
18:57 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:31 Portugal 6 Estrelas
FRULACT
João Miranda
21:06 Água de Mar
21:53 Poplusa
Rogério Charraz
22:49 Eduardo Batarda
Como Deve Ser
23:50 Portugal 6 Estrelas
FRULACT
João Miranda
00:26 Telejornal Açores
00:59 Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
20 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:20 Casas com História
Casa dos Patudos
09:45 Há TardeDireto
13:00 Portugal em Direto
13:55 Telejornal
14:45 Futebol:
Seleção Nacional (Sub 21)
Inglaterra x Portugal
16:35 O Preço Certo
17:35 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal AméricaDireto
20:30 COOLi
21:00 Água de Mar
21:55 Fatura da Sorte
22:00 Tanto Para Conversar
22:50 JÚLIO POMAR
O RISCO
23:50 COOLi
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
21 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Programa a designar
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
16:00 Programa a designar
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Programa a designar
21:05 Água de Mar
22:00 Programa a designar
23:25 SABORES DAS ILHAS
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SÁBADO
22 de novembro
01:30 Programa a designar
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
05:45 Programa a designar
07:25 SABORES DAS ILHAS
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Programa a designar
11:00 Austrália Contacto 2014
11:30 EUA - New Jersey
Contacto 2014
12:00 Atlântida - Açores

13:30
15:00
16:00
18:0
18:30
19:00
20:00
20:35
22:10
00:25
00:55

Programa a designar
Telejornal
Programa a designar
Austrália Contacto 2014
EUA - New Jersey
Contacto 2014
24 HorasDireto
COOLi
Chefs Academy
Zona Mista
Telejornal Açores
Telejornal Madeira

DOMINGO
23 de novembro
01:30 Programa a designar
02:25 África Global 2014
03:00 Bom Dia Portugal
Fim de Semana
05:00 Eucaristia Dominical
06:10 Podium
07:00 Nha Terra Nha
Cretcheu 2014
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15 Voz do Cidadão
09:30 Só Visto!
10:30 Aqui Portugal
Peniche
14:25 Venezuela
Contacto 2014
15:00 Telejornal
15:45 A Opinião de
José SócratesDireto
16:15 Programa a designar
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Opinião de
José Sócrates
20:30 Só Visto!
21:30 Programa a designar
22:05 Venezuela
Contacto 2014
22:45 Programa a designar
23:45 Música no Coreto
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira
SEGUNDA-FEIRA
24 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
25 de novembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora NósDireto
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Escolhas do Consumidor
09:46 Há TardeDireto
13:00 Portugal em Direto
14:09 Bem-vindos a Beirais
15:00 TelejornalDireto
16:03 Escolhas do Consumidor
16:28 Cuidado com a Língua!
16:44 O Preço Certo
17:32 Os Nossos Dias
18:03 Telejornal Madeira
18:36 Telejornal Açores
19:13 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal AméricaDireto
20:32 Linha da Frente
21:02 Água de Mar
21:45 Podium
Golfe e Automobilismo
22:25 Casas com História
22:46 Portugal 3.0
23:43 Olhar o Mundo
00:26 Telejornal Açores
00:58 Telejornal Madeira

Festa

de

São Martinho

em

Laval

A festa tradicional de São Martinho em Laval vai se realizar no sábado, dia 29 de
novembro às 19h30. A festa será animada pelo DJ Entre-Nós. Para mais informações ou reservas contatar Crysantina Moniz: 450-688-8260.

2º Gala

dos Artistas
A Associação Portuguesa do Canadá em conjunto com a Marie
Josée Cordeiro e Eddy Sousa, organizam o 2º Gala dos Artistas,
no sábado dia 7 de fevereiro de 2015 a festa dos cantores e grupos da comunidade. Em primeiro lugar, quem quer juntar-se a
esta festa para participar e cantar neste grandioso evento, podem
nos contatar. Em segundo lugar, já estamos a reservar lugares
para este grandioso evento.
Para qualquer informação ou reservas Marie Josée Cordeiro: 514-255-2021
Suzete Nobre: 514-593-5395 e Eddy Sousa: 514-944-5159.

Jantar

de

Festas

do

Natal

O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional jantar
de Natal no dia 20 de dezembro à partir das 19 horas. Haverá
boa música e muita animação para todos. Também a presença
do Pai Natal com muitas prendas para as crianças estará presente neste evento.
Para mais informações, contatar Tel.: 514-844-1406.

Clube Oriental

O Clube Oriental Português de Montreal organiza a sua festa
do 36º Aniversário do Clube Oriental vai se realizar no dia 6 de
dezembro de 2014 pelas 19 horas. A festa será animada pelo
Cojunto Conctact e a Viviana Lourenço. A ementa será: Entrada,
salada, sobremesa e o prato princinpal filé-mignon com batata e
legumes.
Para mais informações: 514-342-4373.

Venda

de garagem
Os Jovens em Acção vão organizar uma venda de garagem no sábado 29 de novembro das 15h às 20h e
domingo das 11h às 20h no Salão Nobre da Missão
Santa Cruz, 60 Rachel Oeste. Vão ser vendidos muitos
artigos de todos os tipos a bom preço e também haverá
bolos, malassadas, café e um grande sorteio a cada
dia! Venham ajudar os jovens que estão a angariar fundos para ir às jornadas mundiais da juventude na Polónia em 2016.

Festa

de

São Vicente

de

Paulo

O Grupo Folclórico Português de Montreal de
Santa Cruz organiza uma festa de angariação
de fundos no sábado dia 29 de novembro
de 2014 pelas 19h30 com jantar e bailarico.
A ementa desta noite será uma sopa de legumes, Rojões (carne de porco) com arroz e
salada, Gelado com fruta e haverá uma mesa
de doces. Preço: 25 Vicentinos (adultos) e 15
Vicentinos (dos 6 aos 12 anos). Todo o dinheiro irá para os cabazes de natal.
Para mais informações: 514-844-1011
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EDITORIAL

O Canada

é um labirinto sedutor
e misterioso para os emigrantes
da em primeiro lugar,e onde todos os residentes
de origem portuguesa se organizam na busca de
Manuel de
uma sociedade que querem sentir como sua.
Sequeira Rodrigues
É por estes motivos, imprescindível que o Governo deve aceitar pôr em prática os altos elogios
paisagem, ligeiramente montanhosa no dirigidos a Portugal e aos portugueses, proclaCanada, esconde tantos segredos entre as mando aos quatro ventos a excelência do trabacolinas, facetas culturais diferentes e entre as lho especializado dos trabalhadores e técnicos,
precaridades, cada um pode encontrar aquilo que entram no país, já formados, de que todo o
que seja do seu agrado, mas nos últimos anos Canada precisa e pode atraír mais portugueses,
algo, porém, mudou.
que são um valor acrescentado. O primeiro-miEm busca deste panorama, partem novos e ve- nistro Harper, tera muito a ganhar se declarar o
lhos, a caminho de um raio de sol, sem perder de ano de 2015, o Ano de Portugal no Canada em
vista trabalhar para terem uma vida melhor nou- homenagem aos Emigrantes portugueses e um
tras paragens: como diz o poeta. Neste panorama
sedutor encontram o sabor amargo de um Governo, que tropeça nas virgulas, nos carimbos dos
documentos traduzidos oficialmente, levando os
candidatos que esperam pelo sim, que autoriza a
entrada respeitadora das leis do Canada a esperar
dois, três e mais anos, que leva a completar o
processo. Este sentimento de esperança no final,
pode nunca se chegar a obter.
Bem entendido, o porta-voz Jonatham Lavallée
“du Ministère de L,Immigration” reconhece que
as regras são apertadas para a entrada de novos
emigrantes, que chegam de todo o lado. E segundo a mesma fonte, só no Québec daqui até
2021, são necessários cerca de “ 1 Milhão”de
trabalhadores para substituir os que partem para
a reforma e outos casos.
Comparando as situações de antes e agora: o sitema é muito mais complexo para regulamentar
as entradas das pessoas no Canada. O Governo
atual foi muito longe no sofrimento infligido aos
candidatos à emigração.
As organizações e políticos de origem portuguesa podem muito bem unir-se: com intervenções junto do Governo, no sentido de equilibrar
as tenções e favorecer uma flexívelidade justa na
nova admissão e dos inscritos portugueses já residentes no Canada.
O ligeiro vento de pânico ou contágio da desconfiança social e política em nome do “terrorismo”não pode impedir a estabilidade económica
e o bem-estar das familias portuguesas, por todos
reconhecido no desempenho de trabalho positivo, no desenvolvimento económico do Canada.
Multiplicado pela colaboração e um potencial
empresarial, em todos os setores de atividade:
médico,comércio, engenharia, artistas,notariado,
contrução, advogados, serviços, desporto, bancos, professores, tecnologia e ciência,políticos,
militares... Tudo isto e muito mais aqui no Cana-

A

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

lançamento de parcerias entre empresas em
simultânio nos dois países. Não me lembro de
uma visita a Portugal de um primeiro ministro do
Canada? Com tudo isto, o que se pretende significar é que o grande desafio que enfrentamos
é de facto, o da organização. Precisamos de nos
organizarmos em conjunto, não cada um por si.
São estas, a meu ver, as grandes ideias-força da organização colletiva inteligente a que
devemos devotar todas as nossas energias nos
próximos anos, sendo a sua falta um pecado
original da nossa economia e bem-estar familiar. Mas agora é tempo de avançar, esquecendo o passado, com olhos postos no futuro.
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casais da semana

Antonio Pedro Costa integra a
equipa do Jornal A Voz de Portugal
Manuel de
Sequeira Rodrigues

Os Açoreanos são dos mais ativos de Portugal
neste pedaço de Terra no Québec, mediante
os seus gostos e alegrias. Recordo e conheço
os homens e mulheres com quem trabalhei
numa tradição de intervenção no caminho
que fez florir as Associações no espaço-palco
de todas as atividades.
A celebração dos 800 Anos da Língua Portuguesa, no dia 30 de Outubro na Casa dos Açores
do Québec, permitiu-me fazer uma proposta ao
Dr. Antonio Pedro Costa para entrar no mundo
dos outros com a sua escritura. Ora, eis que, de
um momento para outro abraçou o desafio de integrar a equipa do Jornal A Voz de Portugal a
partir de Novembro. Um beneficio para os nossos leitores e que nos deixa agradecidos.
Curriculum vitae
António Pedro Rebêlo Costa
Exerceu as seguintes funções:
*Deputado à Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores, 2005-2012.
*Presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, 1994-2005.
*Chefe de Serviço na Electricidade dos Açores
*1º Presidente da Associação de Municípios da
Ilha de S. Miguel, de 1994 a 2001.
*Presidente da Associação para o Desenvolvimento Rural (ASDEPR), de 2001 a 2005.
*Vice-Presidente da Associação de Municípios
da Região Autónoma dos Açores, 1994 a 2001.

Visão
Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

P

*Presidente da Assembleia Intermunicipal da
Associação dos Municípios dos Açores, de 2001
a 2005.
*Presidente do Conselho Fiscal da Confederação das Regiões Ultraperiféricas da Europa, em
2004 e 2005.
*Chefe de Gabinete do Secretário Regional da
Habitação e Obras Públicas (Governo dos Açores)
*Adjunto do Secretário Regional do Comércio
e Indústria (Governo dos Açores)
Participa activamente em diversos organismos
da sociedade civil, designadamente fundador
dos seguintes organismos: Caritas, Presidente
do Lions Clube, Presidente do Volei Clube de
S. Miguel, Clube Desportivo de Rabo de Peixe
e Diretor do Grupo Cantares Vozes do Mar do
Norte.
Participação semanal na imprensa regional,
com coluna de opinião. Livros publicados:
Rabo de Peixe- o Presente e o Futuro (1980)
Rabo de Peixe- 500 Anos de História (2003)
A Memória da Vila (2005)
Aventura na Terra Nova (2010)
Volei Clube 25 anos de sucessos (2011)
Condecorações: Medalha de Mérito (Grau
Ouro), atribuída pela Liga Nacional de Bombeiros Portugueses, 2005; Medalha Ouro, atribuída
pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, 2006
Mérito Municipal, atribuído pela Associação
de Municípios da Região Autónoma dos Açores,
2006; Búzio de Prata, atribuído pelo Jornal Expresso das Nove, 2000; Casado com Maria Ilda
Faria Gouveia Costa; 3 Filhos.

subtil do mundo da poesia

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

ese embora a necessidade de provar que
todos os caminhos são, em ultima instância, um único caminho, o regresso do homem a si mesmo sem outro motivo aparente
que separa o amor e a morte, como descer à
profundidade do desejo, que se torna actualmente uma espécie de verdade fundadora da
existência, um sintoma de que o real é exterminador por natureza.
O que ocorre, na realidade, é que ninguém será
hoje um poeta se não duvidar
seriamente do seu direito de sê-lo. Partindo de
uma atitude expectante, ele é o que olha a partir
de si mesmo, e o seu procedimento poético é o

de quem para fora de si mesmo olha. O que é deve-o a si próprio. O poeta como vivente místico
condenado à acção que todo o homem é, se autoriza a pôr em movimento uma conduta existencial preferentemente livre. O mesmo dizer: fora
do alcance daquela perturbação que o impede de
ser. O primeiro poeta da história, foi um homem
de um outro universo espiritual cuja memória,
biblicamente identificada com os préstimos do
pó, não deixa de ser a de um homem marcado
pelos desgostos a ponto de o sofrimento lhe ter
esfriado o sangue. O que nos deixa iluminar a
tese que a vida, e a natureza do homem, pertencem ao domínio obscuro. Porque além do mais a
vida de quem soube viver a vida (inteiramente)
é já demasiado ampla para que nela se esgote a
eternidade. No regresso a si mesmo, a solidão do
poeta, enquanto presença, é na essência o entendimento do que somos.
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

Em
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dia de S. Martinho
atesta e abatoca o teu vinho
Miguel Félix

N

o Canadá, como em vários
países ocidentais, o 11 de novembro é conhecido como o dia
da “lembrança”, que comemora
os soldados mortos durante os
conflitos, mas sobretudo da primeira guerra mundial (14-18).
Em Portugal, no 11 de novembro
celebra-se também a festa do São

Martinho. O São Martinho foi conhecido como Martinho de Tours,
nasceu em Sabaria, Panónia, 316 e
faleceu em Condate, Gália, 397). Foi
militar, monge e, mais tarde, bispo
de Turonum (Tours), sendo considerado santo pela Igreja Católica.
Como é tradição, a Missão Santa

Cruz organizou uma festa tradicional, na grande sala, sábado passado,
15 de novembro. A excelente equipa
da cozinha ofereceu como ementa:
uma sopa de legumes, uma carne à
Minhota com arroz e legumes e uma
sobremesa de salada de frutas, para
uma sala cheia. Como é tradição no
São Martinho à portuguesa, cada
pessoa tinha para si, seis castanhas.
O serviço à mesa foi feito pelos grupo de Jovens em Acção, que fizeram
um trabalho rápido e eficaz. A ani-

mação da noite esteve por conta dos
DJ Entre-Nós, com o Mário Silva,
e o Luís Melo, que soube cativar e
animar a sala, com o seu jogo de papel escondido. As pessoas com mais
sorte, saíram da festa com um CD de
boa música.
Houve discursos por o Sr. Padre

José Maria Cardoso, e seu convidado, Sr. Padre Phong Nguyen oriundo
do Vietname, que também fizeram
a bênção da noite. Mais tarde a jovem candidata do Partido Liberal do
Canadá, em Laurier-Sainte-Marie, a
Sra. Christine Poirier, que declarou
na sua alocoção estar ao ouvido da
comunidade portuguesa de Montreal, e também conta com a colaboração do Sr. Justin Trudeau, chef
da sua formação política. A equipa
Liberal está de volta e reconstruída,

para concorrer e vencer as próximas
Eleições Federais. Como não podia
deixar de ser, houve a tradicional
prova de vinhos, que teve a colaboração de mais de uma dúzia de

concorrentes. Foi a Sra. Maria Silva, que venceu o primeiro prémio.
Este ano, as taças foi patrocinado
pelo restaurante Portus Calle, e, foi
uma surpresa para muita gente, que
os troféus não foram patrocionados
pelo Alfred Dallaire | MEMORIA,
que sempre foi o colaborador desde
o início deste evento e que sempre
ofereceu os troféus.
Parabéns a toda a equipa da cozinha, grupo Jovens em Acção, ao
restaurante Portus Calle, ao salão
de cabeleira Edith e à Ébénisterie
Lisbonne inc. pelo apoio na realização deste evento comunitário.

São Martinho
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no

Telmo Barbosa

A

lenda de São Martinho no Oriental não
chegou lá muito bem.
O Martinho deu metade da sua capa ao mendigo porque estava muito frio e logo de repente o
frio parou segundo a lenda o tempo melhora um
pouco e o sol aparece pelo verão de São Martinho mas ao acordar este domingo tivemos a
surpresa de um manto de neve mas o Oriental
festejou com um bom jantar de bacalhau assado
no forno com batata ao muro, seguindo com um
arroz doce como sobremesa.
Pela noite fora tivemos o DJ LM Disco mais
conhecido pelo Fernando Vinagre que alegrou
todos nós. Pois houve uma aderença de amigos
que, pela primeira vez, entraram as portas do
Clube. Tais como, um casal jovem de Brantford,

Oriental

Toronto, Silvério e Helena Santos que ficaram
maravilhados pela grande e variada música do
DJ, pela hospitalidade dos Orientalistas que formam uma grande família nesta terra longínqua
do nosso berço materno.
O Sr. Gilberto anuncio a próxima festa que
será abrilhantada pelo cantor Joe Puga não
poderá ser por motivos de saúde do mesmo,
mas, faz questão, se a saúde lhe permitia de
estar presente no aniversário. Mas, terremos
a presença de uma boa artista Viviana Lourenço que vai alegrar todos os presentes (Se
queres pasmar o vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São Martinho).
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Festa de São Martinho
no Clube Portugal em
Montreal
Vitor Gonçalves

...
“- Chegou a altura das castanhas
da água-pé e do bom vinho
escusado será dizer
que é tempo de S. Martinho.”
...
Foi neste sábado, dia 15, e, para
cumprir a tradição bastante enraizada na cultura portuguesa, que se
realizou, mais uma Festa de S. Martinho na Sede do C.P.M.
A sala, estava agradavelmente bem
composta de Associados, (e não só),
que formavam um bonito cenário
através da moldura humana que se
quis associar a mais uma festa de
índole sócio/cultural na cidade de
Montreal.

Eram cerca das 19h30, quando o
Presidente desta Colectividade, Sr.
António Moreira, deu as boas noites às pessoas presentes na sala, fazendo uma breve alocução acerca
deste evento, ao seu significado no
que diz respeito à sua importância
na cultura popular portuguesa, assim como na tradição através dos
tempos e imortalizada pelo povo na
prova dos novos vinhos e pelas castanhas assadas.
Estava dado o mote desta Festa/
Convívio.
Deu-se lugar ao anunciado Jantar,
gentilmente servido por Elementos
do “Praias de Portugal”, esses generosos e incansáveis jovens, que
com orgulho, abnegação e sempre
com um sorriso amável, mostramse sempre dispostos a aderir e responder a chamada quando são solicitados os seus servicos nestas (e
outras) Actividades.
Foi-se servida, como é habito, uma
entrada de chouriço assado e guar-

necido, vindo um pouco depois da
sopa de “Caldo Verde”... deliciosa.
Sempre ao som de música ambiente, a festa prometia momentos de
agradável convívio e confraternização entre os presentes.
Findo um pequeno interregno, foi
servido o prato principal: “Bacalhau à moda do Chefe”...hummm...
divinal, due maravilha; era de “comer e chorar por mais”. Um bom e
adequado prato para os amantes do
“fiel amigo”.
Houve entretanto um breve espaço
de tempo, com música para quem
quisesse dançar e movimentar-se
um pouco.
Foi depois servida a Sobremesa,
composta de Pudim “au caramelle”...esmeradamente confeccionado, para gaudio dos amantes de acepipes doces.
Sempre com bons e afáveis sorrisos, o grupo de jovens que serviam,
tudo faziam para que
nada faltasse, fazendo
jus ao saber acolher e
servir quem visita esta
Nobre Colectividade,
que dá por nome Clube
Portugal de Montreal.
Era visivel nos organizadores e demais auxiliares, um orgulho de
saber acolher esta família de Associados, assim
como a toda a Comunidade de Montreal, onde
estamos inseridos.
Sempre com música
para dancar, a noite ia
avançando mas... ainda
havia as tão esperadas
castanhas assadas.
Gomo o cansaco era ja bem visivel, e corn a hora um pouco avancada, comecou-se a dar as despedidas, ]gradecendo a todos(as) que
estiveram presentes nesta Festa de
S. Martinho do C.P.M., e aproveitando a Dcasiao, anunciar a proxima Festa que sera no Sabado dia 20
de Dezembro, sendo o JANTAR de
“NATAL DAS CRIANCAS” corn a
presenca do “PAI NATAL”, havendo lembrancas a todas as criancas
presentes na Sala.
Havers tambem a tao famosa e reconhecida PASSAGEM DE ANO.
(marque já o seu lugar).
Direccao assim como os restantes
Corpos Gerentes do Clube Portugal de Montreal, agradecem a vossa
comparencia nos eventos realizados, na vida activa do Clube, anunciando que o C.P.M. esta aberto
todos os Bias para bem servir a Comunidade.

Especializado em
transmissão automática e manual
Embreagem • Diferencial • Caso de transferência
Mecânica geral • Problemas elétricos • Suspensão
Direção • Alinhamento até 14.000 lbs
Venda e armazenamento de pneus • Sintonização
Manutenção preventiva • Serviço de transporte

SupEr ESpEcial!

com compra de 4 pneus novos,
obtenha um serviço de armazenamento
de pneus gratuito ou 50% de desconto
sobre o alinhamento!
9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010
www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com
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Viva Rabo

poesia da semana

Como

era linda

Como eras linda!
Nesses anos já passados...
Ainda sinto os teus lábios.
Juntos aos meus!

o passado sábado, 15 de Novembro O
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe celebrou o 14o Convívio, na prestigiosa Sala de
Receção do Buffet Roma.
A noite iniciou-se com as boas vindas feitas pelo
presidente Eduardo Leite. Foram em seguida homenageados Claurencio Brum e Carlos Pereira

Que vidas tristes
Que sofrimento tirano!
Fomos covardes em dividir
O nosso amor.
Hoje só me resta a lembrança
De um passado
Que foi lindo
E ainda vive comigo esse amor
Vivaldo Terres

tão triste

Quem me vê assim tão triste,
Deveras desanimado ninguém poderá imaginar...
O que eu já fui no passado.
Outrora fui jovem alegre, cheio de sabedoria...
Sendo eu um dos mais ricos, só queria boemia.
O tempo passou eu também passei,
De rico pra pobre foi em que cheguei.
Hoje sou aquilo que me veem, triste e cansado,
Só tenho lembrança do que já fui no passado.
Vivaldo Terres

do

dor de cada mesa, guardou a garrafa de azeite. O
prémio de entrada foi ganho por Osvaldo de Toronto. Os nossos amigos de Toronto, desta vez,
foram os vencedores da maioria dos prémios. É

N

Vivias com quem não amavas
E dizias que fazia amor
Pensando em mim
E comigo não era diferente
Quando fazia amor com ela
Pensava em ti

Mensageira

Peixe

Francisca Reis

Ainda sinto a volúpia...
Do pecado.
Que tantas vezes
O amor nos concedeu.

Assim

de

sempre um prazer e alegria celebrar estes convívios com os nossos amigos de longe e de perto.
Na parte musical e animação foi convidado o
David de Melo vindo dos Estados Unidos que
fez um show espetacular, e o bem conhecido da
nossa comunidade DG Jeff Gouveia, que como
já é é costume nos fixaram dar ao pezinho até tarpelos serviços e dedicação prestados ao Circulo de. Tivemos também a participação da Marcha
dos Amigos de Rabo de Peixe ao longo dos anos.
Ao estimado casal que veio diretamente da Vila
de Rabo de Peixe para estar presentes, foi oferecida uma placa pelo Senhor António Moniz e
uma lembrança á sua esposa Eduarda em reconhecimento pelo seu valioso contributo e participam ao longo dos anos. Estavam presentes nesta

Fado

Eu quero neste meu fado
Dar graças ao Deus sagrado
Por esta voz que me deu
Para eu poder cantar
Esta canção singular
Que em Portugal nasceu.
E destinou que um dia
Para o mundo partiria
Em rumo de aventureira
Levando como bagagem
A grande força e coragem
Ser do fado mensageira...

Os filhos de Portugal
Longe da Terra Natal
E em qualquer sociedade
Terão sempre quem lhes cante
Esta canção fascinante
P’ra poder matar saudade...
Aqui hoje tão saudosa
Cumpro a missão preciosa
Que Deus quis ter-me legado
Quando canto sou feliz
Por na voz do meu País
Eu poder cantar o fado !…
Euclides Cavaco

linda festa os amigos de Toronto e seu presidente
Artur Macedo, também alguns amigos dos Estados Unidos acompanhados por José Sousa. O
Senhor Jose Maria Cabral vindo de Rabo de Peixe veio lançar o seu livro “O conto da Vila II”.
Houve vários prémios dos quais os patrocinadores foram a SATA , a vencedora da viagem aos
Acores foi Maria Grilo de Toronto, Estrela do
Oceano, Chouriço Inc., Connie e Viriato Freitas, Quincaillerie Azores, Mercearia Sá et Fils
que ofereceram uma garrafa de azeite para cada
mesa e o DJ Jeff Couveia, que durante o jantar
convidou todos a participar num jogo e vence-

dos Amigos de Rabo de Peixe, que muito bem
atuaram.
Foi sem duvida uma linda festa, boa musica,
boa comida e o mais importante o convívio dos
amigos .Os meus parabéns ao Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do qual também fui cofundadora e membro da Direção durante 12 anos. A
atual direção é composta por: EDUARDO LEITE, OLIVIA PAIVA, DIANE BORGES, ANTONIO CALISTO, NATÉRCIA CALISTO. Viva a
Vila de Rabo de Peixe e suas gentes.

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
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Cismas

Cismáticos
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e

rem Fócio, autorizarem as quartas
núpcias dum Basileus e elevarem
J. J. Marques da Silva pessoas indignas ao patriarcado.
Compreende-se muito bem a cólera destes santos monges, quando
artigo “A família espiri- veem o triste Papa João XI dar o
tual”, publicado no dia seu assentimento à eleição do pa12.11.2014, deu lugar a algumas triarcado do último filho do Roconsiderações interessantes da mano Lecapene, jovem Teofilato,
quezília entre as igrejas cristãs. que fora ordenado aos dez anos e
Vamos, pois, servir-nos de al- sagrado aos dezasseis”.(Hist. da
gumas exposições anteriores, já Igreja de Cristo. 2º vol., pág, 586que, nesta altura há gente que 587). No primeiro ano do reinado
faz perguntas sobre o Papa atual de Henrique III, o trono pontifício
encontrava-se ocupado por Bento
em ministério.
Segundo “Notícia Cristã”, pu- IX, jovem depravado, digno par
blicada no “Googol” em 7 de no- de João XII. Durante 12 anos, sem
vembro ,o Papa tem mostrado a interrupção, os romanos suportasua confiança em que o Espírito ram a vergonhosa vida de Bento
Santo “marque o começo de uma IX, mas atingiram tal ponto de
nova etapa nas relações entre ca- saturação que acabaram por depô
tólicos e evangélicos”. Diferente -lo. A Igreja Romana teve, nessa
de muitos dos seus anteriores ele altura, nada menos que três patem dado a conhecer a sua quali- pas, todos residentes em Roma e
dade de simpatia e participação excomungando-se mutuamente”.
com os mentores das outras igre- (Hist-Universal, de Carl Grimjas por onde tem estado; mas não berg, 6º vol. pág.219,220). Para
lhe será fácil chegar ao efeito po- melhor ajuizarmos dos brados de
sitivo do seu desejo. Começamos reforma, e de tantas ideias, tidas
por dizer que a Igreja do Ocidente como novas, e que afinal não
exerceu muita influência na histó- eram senão gritos de ansiedade
ria do mundo, e de seus desvios e por um regresso à Fonte evangéliinovações se tornarem notados e ca, não devemos esquecer-nos que
atacados, não deixou por isso de a Igreja de Roma estava separada
ser alvo de anseios de um regresso da Igreja de Constantinopla, desde
o Cisma de Fócio (867), envolvià pureza do Evangelho.
A Igreja grega compreendia a da em contendas ao sabor de inGrécia, a maior parte da penínsu- teresses e ambições particulares,
la balcânica, e a Rússia, inclusive umas vezes com vantágem para
grande parte dos cristãos da Asia os latinos, outras para os gregos,
Menor, Síria e Palestina. Não es- com rompimento final em 1054,
queçamos que a Igreja Nestoriana, com Miguel Cerulário (1043-58)
e outras separadas não cessavam no patriarcado do Oriente. Os úlde atacar Bizâncio e Roma. Não timos meses da vida de Jesus na
esqueçamos também que Jesus ti- Terra, consagrou-os a preparar um
nha métodos de ensino semelhan- pequeno grupo de homens que hates aos dos rabis do seu tempo, viam de continuar o trabalho da
mas a sua capacidade não pode ser sua retirada, e aos quais ordenou:
comparada. Ele “ensinava como --”Portanto ide, ensinai todas as
quem tinha autoridade, e não nações batizando-as em nome do
como os escribas” (Marcos 1:22), Pai, do Filho, e do Espírito Santo.
Conhecia todos os estratagemas (Mateus 28:19). Claro, temos que
pedagógicos, e nas suas palavras dizer que houve “uma unidade à
havia uma exatidão e um vigor margem”. Se no dia de juizo final
que penetravam todas as inteligên- os chefes religiosos que militam
cias. Daniel Rops diz-nos que “o na Igreja de seus ministérios, afiescol cristão, isto é, os elementos nal sem Espírito Santo, têm de dar
superiores do monarquismo, cuja contas dos seus desmandos, pode
projeção é magnifica, separa-se de perguntar-se se os seguidores deRoma, por ver os papas acolhe- les não terão também de respon-

O

der no Tribunal divino. É que na
troca das excomunhões, os parceiros amaldiçoaram-se igualmente.
Não somos nós, nem qualquer outro ser humano, que pode ajuizar.
A Palavra de Deus diz que “todos
devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito
por meio do corpo, ou bem ou
mal”. (2ª Cor. 5:10). Na rejeição
de Deus Pai, e na recusa da aceitação de Jesus, mesmo para seguir
homens que se dizem seus representantes, é que está o perigo dos
que sofrem na Terra... E também
das separações incontáveis.
Alem do que temos apontado
neste artigo, seria inqualificável
estendermos as notas para os interessados saberem muito mais.
Mas a História aí está: mesquinharias de que o povo gostava, e
de que os incrédulos se riem com
satisfação! No tempo de Jesus
também houve divergência depois
da pregação de Pedro em casa de
Cornélio.
Os judaizantes insistiram em que
Jesus não tinha abolido a Lei dum
modo formal, e por consequência

é que continuava em vigor, enquanto outros abraçavam o Cristianismo sem reservas.
Na verdade, Barnabé e Saulo viram-se em apuros em Antioquia
da Pisíada quando este fez o célebre discurso na Sinagoga em que
disse: --”De tudo o que pela lei de
Moisés não pudestes ser justificados por Ele (Jesus), é justificado
todo aquele que crê”.
“Os gentios ouvindo isto. alegraram-se e deram glória à Palavra
do Senhor; e creram todos quantos estavam ordenados para a vida
eterna”. Mas os judeus incitaram
algumas mulheres religiosas, e os
principais da cidade, e levantaram
perseguição contra Paulo e Barnabé. e os lançaram fora de seus termos” (Actos 13:39, 48,50).
Concluímos: o ser humano tem
tido vontade de ultrapassar o desígnio de Deus, e pôr suas ideias
a circular. Mas a resolução fora
da “Ordem de Deus” não tem
valor, porque o objetivo de Deus
já tem processo apurado, e nenhum outro o pudera suplantar.
Cismas e cismáticos, são cabriolas estafantes!
jOHN f. John
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Artista - Escritor ou
Poeta = Menos Zero - 0
Luiz Saraiva

H

á pessoas educadas, delicadas e respeituosas dos outros
no sentido geral das situações.
Há GENTES, que fazem mal aos
organismos ou associações de que
fazem parte, que não merecem o
nome de PESSOAS. Este documento relata um facto autêntico que me
aconteceu pessoalmente.
Decidi e creio que as pessoas que
me conhecem sabem, oferecer à comunidade lusófona, especialmente
portuguesa, a minha participação
na defesa da língua portuguesa, sem
interesses pessoais.
Tenho uma vida extrememente
ocupada e bem organizada, para
que não me falte nada até ao fim da
minha vida. Também em toda a vida
nunca fui mendigo, pedindo sobretudo jantares de graça. Apesar da
minha idade ainda não estou senil.
Desculpem começar com estes comentários....

Aqui vai um facto verídico que me
aconteceu pessoalmente.
Decidi festejar o São Martinho
indo, a um certo “BUFFET” de uma
associação que não conhecia.Tendo
visto o anuncio no jornal “A Voz de
Portugal” (29 outubro, 5 e 12 novembro) que a dita associação fazia
uma festa com castanhas e vinho e
que o horário dos meus trabalhos
me dava a oportunidade de assistir

a esta festa, telefonei para reservar
o meu lugar. O telefone automático
me respondeu pedindo para deixar
o nome, o número de telefone e a
razão da chamada, o que fiz três
vezes. (quarta-feira 12, quinta-feira
13. e sexta-feira 14 de novembro)
NENHUMA PESSOA RESPONDEU À MINHA MENSAGEM...
Decidi então apresentar-me no
BUFFET... na data prevista por volta das 17h30 na esperança que houvesse um lugar disponível.
Uma pessoa, me recebeu, ao qual
expliquei o que se passou. Resposta
brutal desta pessoa: “VOCÊ NUNCA FEZ NENHUMA CHAMADA...”, repeti duas ou três vezes o
que tinha feito, e, de maneira cada
vez mais brutal recebi o comentário “IMPOSSÍVEL, VOCÊ NÃO
FEZ CHAMADA NENHUMA”.
Perguntei se ele me conhecia e a
resposta foi afirmativa. A maneira
como me falou perguntei! “O SENHOR ESTÁ A CHAMAR-ME
MENTIROSO?”
Voltou-se para mim e disse perguntando “VOCÊ PODE FICAR,
MAS, DIGA-ME TEM A INTENÇÃO DE PAGAR O JANTAR?”
Respondi: “Claro”
Esta pessoa disse-me “TEM LUGAR NA MESA 16, JÁ LÁ VOU
PARA O PAGAMENTO”...
Fiquei surpreendido deste episódio
e reagi quando entrei na sala, várias
pessoas me saudaram com grandes sorrisos. Mas, pouco-a-pouco,
não me senti a vontade e decidi de
partir. À saída a pessoa perguntoume,... “vai-se embora?” e respondi:
“TENHO SUFICIENTE COMER
EM CASA, PARA VIR AQUI FAZER MENDICIDADE...”.
É incrível, eu sou uma pessoa, e,
um cliente para esta festa. Mas, por
favor, exigo respeito. Uma pequena
sugestão a todos os organismos que
fazem reuniões ou festas...
Não teria sido mais simples setivesse dito: “DE QUALQUER
MANEIRA NÃO HÁ PROBLEMA, O IMPORTANTE É QUE
VOCÊ ESTÁ AQUI, E, VEIO,
SEJA BEM-VINDO”.

Coisas

do

Corisco

josé de sousa

C

aros amigos leitores, cá estou outra vez a vos aborrecer com estas coisas do corisco,
mas são estas brincadeiras que
faz com que a semana decorra de
uma forma diferente. Ás vezes há
coisas qua gente fica por vezes
menente.

Louvado seja Deus, quem diria,
mas é verdade, como este caso que
eu vi num jornal do meu bairro,
uma alma de nosso Senhor que escreveu pró advogado a pedir conselhos sobre um rato que todos os
dias saía da garagem do vizinho ía
ao seu quintal comer e depois voltava prá garagem, queria ele saber se
devia, ou não, chamar a Câmara de
Montreal.
Dizia ele se depois de fazer queixa
do vizinho ou do rato, ou dos dois,
se o vizinho iria ficar desgostoso. O
alma de cristo não conhece uma armadilha prá ratos, ou melhor como
fazia meu tio Laurindo pra dar descaminho aos ratos no seu quintal na
rua do Moinho de Vento na calheta,
dava-lhe farinha com gesso misturado,... eles “despois” de comer bebiam água e o gesso fazia o resto.

Era prisão do ventre. Mas o mais
engraçado é um caso que me contou
o meu colega Luis da Achadinha,
também terra do curador, senhor
António, muito conhecido.
Pelos seus serviços de curador, e
disse-me o Luis que tinha o carro de
praça da Achadinha, o taxi, que um
dia foi aos Ginetes fazer um serviço
duma casa assombrada, este António era.
Um especialista neste ramo. Chegou lá aos Ginetes, ou era a Várzea,
mas ele entrou na casa e
perguntou ao dono onde
é que ouvia os barulhos
assombrados. Depois de
estudar bem o assunto
António rumou no taxi do
Luis prá Ponta Delgada
comprar os remédios prá
casas assombradas, tudo
pago pelo cliente claro,
foi na rua dos Mercadores comprou um saco de
ratol, remédio santo prá
ratos, voltou à casa assombrada e espalhou nos
lugares que o proprietário
lhe disse que sentia barulhos e rumou prá Achadinha. Na outra semana requesitou outra vez o taxi
do Luis e vamos ver se os
espíritos ruins saíram da
casa. Nem um pio, será que os ratos estavam todos mortos. O senhor
António só disse que era ratos ao
Luis, depois de estar já a caminho
de casa, disse ele ao Luis....”ele tinha era ratos nos muros”.
Falando em ratos, o métro de Montreal está cheio deles, mas infelizmente o senhor António já faleceu...
senão... nunca se sabe...
P.S. A minha amiga já recebeu
uma carta do seu pretendente de
Gatineau, desta vez é um pedido
de casamento que o nosso mancebo enviou. A carta está nas minhas mãos, estou a estudar o assunto. Acabo com esta verdade:
Muita gente não gosta de mim
por aquilo que digo, imaginem se
soubessem o que eu penso delas.
Cala-te boca, fala rapaz.
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Governo quer “privatização
a 100%” da TAP
A

ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, afirmou hoje no parlamento que
o objetivo do Governo para a TAP “é uma privatização a 100%”, esclarecendo que “numa
fase intermédia” se mantém uma “presença
mais ativa do acionista público”.
O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, a reabertura do processo de privatização
da TAP, pela alienação das ações representativas
de até 66% do capital social da TAP SGPS, tendo
depois o ministro da Economia, António Pires de
Lima, afirmado num encontro com jornalistas,
acreditar que este processo poderá estar concluído no final do primeiro trimestre de 2015 ou no
início do segundo trimestre.
“Aquilo que hoje o Conselho de Ministros decidiu e aquilo que vai avançar é uma privatização
que é feita em duas fases que têm como objetivo claro uma privatização a 100%” da TAP”,
afirmou a governante na comissão parlamentar
de Orçamento, Finanças e Administração Pública que está hoje a debater a proposta orçamental para 2015.De acordo com Maria Luís Albuquerque, “numa fase intermédia” do processo de
privatização, “mantém[-se] uma presença mais
ativa do acionista público para dar maiores garantias e maior prudência no cumprimento do
plano estratégico” da empresa.No entanto, reiterou, isto “é transitório e o objetivo é fazer a
privatização a 100%”.
“Não estamos de todo a tentar escamoteá-lo, é
um objetivo que foi hoje claramente enunciado”,
acrescentou a ministra das Finanças, o último
elemento do Governo a ser ouvido pelos deputados no âmbito do debate na especialidade da

proposta de Orçamento do Estado para 2015.Na
resposta aos parlamentares, Maria Luís Albuquerque defendeu que era difícil atrair investidores para colocarem na TAP o capital de que ela
precisa e, simultaneamente, manter o controlo
estatal sobre a empresa.

tratégia tivesse qualquer vislumbre de sucesso”,
concluiu a governante.Maria Luís Albuquerque
respondia a uma pergunta colocada pelo deputado socialista Rui Paulo Figueiredo, que afirmou
que esta foi “mais uma opção errada do Governo
(...) e que é contra os interesses estratégicos” do

“Não sei muito bem que investidores é que os
senhores deputados conhecem, mas os investidores que fazem investimentos, quando pagam,
querem ter uma palavra a dizer.
Pagar bem para pôr na empresa aquilo de que
ela precisa e depois sujeitar-se a que o Estado
mande... Tenho muito sérias dúvidas que essa es-

país.
O deputado do PS defendeu que o encaixe
financeiro da venda da TAP “poderia ser obtido através da alienação em bolsa de 49%
do capital” da empresa, reiterando que o PS
“não concorda com a privatização a 66%”.

Melhor
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vinho do
mundo tem selo português

A

Wine Spectator divulgou a lista de melho- Meão, também do Douro.Pode consultar a lista
res vinhos do mundo e no topo está um completa de vinho no site da revista Wine Specvinho português. Descubra qual.
tator.
Se há algo de que os portugueses se podem orgulhar é da qualidade do seu vinho. Se dúvidas
houvesse, a revista Wine Spectator vem desmistificar os que ainda estavam com dúvidas em relação ao assunto e divulgou a lista de melhores
vinhos do mundo. O primeiro da lista é de produção nacional e trata-se nada mais nada menos
que o Dow’s Vintage Porto 2011. Um vinho que
segundo o escanção e proprietário da Wine Man,
Bruno Antunes, depois de engarrafado e de um
envelhecimento de dois anos em madeira pode
ficar a estagiar na garrafa durante muitos anos”.
Se esta nomeação mesmo assim não o convenceu, então saiba que o terceiro e quarto melhor
vinho do mundo também são portugueses. São
eles o Chryseia 2011 Douro e o Quinta do Vale

TOUT EST À $10!
ALL IS $10!
OUVERT AU PUBLIC

OPEN TO PUBLIC

27-28 NOVEMBRE 2014 DE 11:00 À 20:00
29 NOVEMBRE 2014 DE 9:00 À 14:00
4-5 DÉCEMBRE 2014 DE 11:00 À 20:00
6 DÉCEMBRE 2014 DE 9:00 À 14:00
11-12 DÉCEMBRE 2014 DE 11:00 À 20:00
13 DÉCEMBRE 2014 DE 9:00 À 14:00

NOVEMBER 27-28 2014 DE 11AM TO 8PM
NOVEMBER 29 2014 DE 9AM TO 2PM
DECEMBER 4-5 2014 DE 11AM TO 8PM
DECEMBER 6 2014 DE 9AM TO 2PM
DECEMBER 11-12 2014 DE 11AM TO 8PM
DECEMBER 13 2014 DE 9AM TO 2PM

Nouvelle location
225 Chabanel O
Suite 105
Montréal, QC

Au bout du couloir à gauche après les ascenseurs

www.daliacollection.com

França

vai distinguir o
realizador Manoel de
Oliveira

O

realizador português Manoel de Oliveira
será condecorado em dezembro, no Porto, com as insígnias de Grande Oficial da Legião de Honra de França, foi hoje anunciado.
De acordo com a embaixada de França, a condecoração será entregue a 09 de dezembro, dias
antes de Manoel de Oliveira celebrar 106 anos,
no Museu da Fundação de Serralves, no Porto. O

grau de “Grand Officier” é atribuído a título excecional “para recompensar uma personalidade
e uma carreira fora do comum”, sustenta a república francesa.A insígnia será entregue a Manoel
de Oliveira pelo embaixador de França em Portugal, Jean-François Blarel.Considerada a mais
alta condecoração francesa, a Legião de Honra
foi criada em 1802 e é atribuída pelo Presidente
de República de França.Manoel de Oliveira, o
mais velho realizador do mundo em atividade,
nasceu no Porto a 11 de dezembro de 1908.
No dia do aniversário, estreará nos cinemas
o mais recente filme, a curta-metragem “O
velho do Restelo”, que reúne num banco de
jardim do século XXI personagens e escritores históricos: Dom Quixote, Luís Vaz de Camões, Teixeira de Pascoaes e Camilo Castelo
Branco.

No

ano passado
emigraram 110 mil
portugueses

O número de portugueses que emigrou no ano
passado ultrapassou a fasquia dos 100 mil. De
acordo com o Público, foram 110 mil as pessoas
que abandonaram Portugal em busca de melhores condições de vida.
Os dados do Observatório da Emigração mostram que, em 2013, foram 110 mil os portugueses que abandonaram Portugal. E, para José
Carlos Marques, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, “o
mais provável é que em 2014 este número volte
a aumentar ligeiramente”.Apesar de este número
ser elevado, a verdade é que a pode ser ainda
maior, pois como explica ao Público José Carlos
Marques, “nem todos os portugueses que saem
vão inscrever-se nos consulados dos países de
destino”.O relatório do Observatório da Emigração mostra ainda que entre 2007 e 2012 saíram
de Portugal, em média, 82,5 mil portugueses,
mas “oscilando entre 70 mil e 95 mil ao longo
do período”.Se recuarmos até à década de 60 e
analisando os números da emigração até 2010,
observa-se que “a percentagem de emigrantes
portugueses a viver na Europa passou de 16%
para 67%”. Um número que subiu para 85% entre 2008 e 2012.Os mesmos dados revelam ainda
que 61% dos emigrantes apenas têm a escolaridade básica.
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Petrobras

A Voz de Portugal | 19 DE novembro de 2014 | P. 14

criará diretoria

para combater desvios

As denúncias envolvendo o pagamento de propina
na Petrobras levarão a empresa a criar uma Diretoria
de Governança, que terá a função de fazer o controle interno de contratos.
A presidente da petroleira, Graça Foster, disse
ontem que propôs a nova estrutura em reunião do
Conselho de Administração, na última sexta-feira, e
obteve apoio unânime dos conselheiros. Graça Foster afirmou que um controle mais próximo vai “mitigar
riscos” e garantir o “cumprimento das leis e regulamentos externos e internos”.
A Petrobras conta hoje
com sete diretorias: Abastecimento; Exploração e
Produção; Gás e Energia;
Engenharia; Finanças; de
Serviços; e Internacional.
Graça Foster garantiu,
em entrevista coletiva
para justificar o atraso na
divulgação do balanço da
empresa, que ainda não
pensa em um nome para assumir a nova diretoria e
nem tem prazo para tirá-la do papel.
“Ainda estamos estudando, e nem de longe temos
um nome ainda.” Já existe, na atual estrutura, uma
gerência de auditoria interna, que, com o Conselho
Fiscal, têm o poder de investigar contratos, mas a
presidente disse acreditar que uma diretoria teria
mais poder para evitar desvios e pagamentos de
propina. Para Graça Foster, a criação da nova diretoria é a mais importante de 66 medidas de governança que estão sendo discutidas e adotadas desde
2012, mas que teriam sido aceleradas devidos aos
últimos acontecimentos.
Investigação interna
A presidente da Petrobras também informou ontem
que a empresa contratou dois escritórios de advocacia, um brasileiro e um americano, para apurar as
denúncias que estão sendo investigadas pela Justiça Federal. O custo dos dois contratos chega a R$
19 milhões.

Justiça

condena jornal a
indenizar juiz parado em blitz

O

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro condenou o jornal “O Globo” e
o jornalista Ronaldo Braga a pagarem uma
indenização de R$ 18 mil ao juiz João Carlos de Souza Correa, que deu voz de prisão
à agente de trânsito Luciana Tamburini após
ser parado em uma blitz da Lei Seca, em 2011.
Cabe recurso.
A decisão da juíza Lindalva Soares Silva foi
publicada na quinta-feira, um dia depois de os
desembargadores da 14ª Câmara Cível negarem,
por unanimidade, o recurso de Luciana e manterem a indenização a Correa, no valor de R$ 5
mil. Na blitz, a agente afirmou que ele “era juiz,
mas não Deus”.
A ação contra o jornal carioca foi motivada por
uma reportagem publicada no dia 17 de fevereiro de 2011, que trazia o título “Juiz dá calote e
tenta prender cobrador”. Ao noticiar a confusão
envolvendo Correa e a agente de trânsito, o jornal fez um histórico das polêmicas nas quais o
magistrado esteve envolvido.
Correa se sentiu ofendido e pediu indenização

de R$ 100 mil, mas a juíza reduziu o valor da
indenização por considerá-lo exagerado.

Vendas

Eike Batista

estão

Acima

Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de bullion, montreal, qc, H2X 3A2 |tel. 514-788-5937

INglês básIcO
INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs

Inglês básico - manhã

Média

A média das vendas de veículos novos no Brasil
em novembro supera a registrada no mês passado. Segundo Luiz Moan, presidente da Anfavea,
entidade que representa as montadoras, a média
diária na primeira quinzena está “muito acima”
das 13 mil unidades por dia registradas em outubro. Moan afirmou que se o ritmo de vendas do
segundo semestre se mantiver, o setor terá “2015
bastante positivo, com retomada do crescimento”.

HIgH scHOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE

Datas: 24, 25, 26 de novembro 2014
1, 2, 3, 4 de dezembro 2014
Hora: 9h00 às 11h00

da

Inglês básico - tarde

Datas: 24, 25, 26 de novembro 2014
1, 2, 3,4 de dezembro 2014
Hora: 17h00 às 19h00um dos

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é EXIgIDO
um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:
• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

HOrárIOs DAs AulAs DE
INglês DE bAsE DE mANHÃ E DE tArDE

manhã: Do 5 de janeiro até 2 de abril de 2014
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: Do 5 de janeiro até 2 de abril de 2014
De segunda a quinta: 17h30 às 21h30
custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde
transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
sítio web: www.hsmontreal.ca

“O dever de informar, mesmo que, para a imprensa, seja verídico, não pode ser transmitido
com emprego de linguagem agressiva de caloteiro, até mesmo porque a palavra, em nosso idioma, tem sentido pejorativo e depreciativo.
Houve uso desproporcional da linguagem”,
escreveu a juíza. O jornal não se manifestou
sobre a decisão.
deve
ir a banco dos réus

O desembargador Messod Azulay, do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, negou o pedido
de habeas corpus do empresário Eike Batista.
Acusado de manipulação de mercado e uso de
informação privilegiada por meio da negociação
de ações da petroleira OGX, o empresário tentava suspender a ação que corre contra ele na 3ª
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Potenciar
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as

Casas

António Pedro Costa

A

s Casas dos Açores na diáspora desempenham um papel determinante na preservação da identidade açoriana, promovendo
diversas atividades em prol das tradições, da
língua e da cultura açoriana nas diversas comunidades onde existem emigrantes oriundos
das nossas ilhas, defendo ao mesmo tempo os
interesses da comunidade açoriana residente
naquela província do Canadá, enaltecendo o
trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos.
As Casas dos Açores espalhadas pela diáspora,
podem muito bem serem consideradas autênticas
embaixadas culturais dos Açores nos respetivos
países de acolhimento e funcionam como espaços de referência onde os açorianos e mesmo
outros luso-descendentes rumam e onde podem
encontrar um cantinho das suas ilhas, num verdadeiro reduto dos valores identitários das nossas comunidades.
Para além de tudo isto, as Casas dos Açores devem estar atentas aos novos fenómenos da emigração atual que é muito diferente da do passado, pois com a crise económica, são muitos os
jovens que concluem o seu curso superior numa
universidade e que partem do nosso país em busca do seu destino. Por isso, as Casas dos Açores deverão estar abertas a esses jovens que vão
viver para uma terra distante e têm necessidade

dos

Açores

da sua integração na sociedade de acolhimento
e verem naquelas instituições um porto seguro
onde possam encontrar informações que facilitem a vida no dia a dia.
As Casas dos Açores, além de serem também
espaços de vivência e divulgação do arquipélago, devem dedicar-se não apenas à preservação das tradições e da identidade açoriana e dos
valores patrimoniais e culturais açorianos, mas
também apoiar os açorianos na sua adaptação a
uma cultura e sociedade diferente.
As Casas dos Açores não podem ser como alguns considerem apenas espaços onde os açorianos se encontram, confraternizam, vivenciam
manifestações da sua cultura, mas lugares apelativos para os jovens onde possam criar projetos
de divulgação das potencialidades das comunidades que integram, bem como da terra de onde
são oriundos, tal como o exemplo da Véronique
Santos, cuja tese de mestrado foi apresentada
na Casa dos Açores de Quebeque participando
com sua exposição de fotos de todas as ilhas dos
Açores por onde passou e que podem muito bem
constituir uma referência para outros jovens da
comunidade emigrante.
Temos que acreditar nas potencialidades das
nossas comunidades espalhadas pelo norte da
América, pelo Brasil e Bermudas, onde temos
muitos emigrantes que são agentes ativos do reforço do prestígio dos Açores.
As Casas dos Açores deveriam, por isso, procurar estimular a criação de uma associação organizada por açor-descendentes na área da economia,
das artes, da ciência e do turismo, constituindose numa mais valia muito interessante que pudessem articular-se com a Região, tendo em vis-

ta podermos beneficiar de todo o potencial dos
que um dia partiram do Arquipélago.
Esta rede congregaria, eventualmente, o poder
de influência que muitos dos emigrantes açorianos detêm nas comunidades onde estão inseridos,
a par com potencial da nossa posição geoestratégica, contribuindo para a afirmação da Região.
Temos medo de dar importância às nossas comunidades emigradas e olhar para a diáspora
numa perspetiva de que nela se encontram pessoas que amam a sua terra e podem contribuir
para ajudá-la a promover e a prestigiar dentro e
fora dos Açores.

Rádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa

Contacto
publicitário:
514.366.2888

Linha aberta 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount
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Câmbio do dólar canadiano
18 de Novembro de 2014

1 Euro = CAD 1.422890
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

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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

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

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

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
bancos e
serviços
financeiros

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

canalizador

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

T.: 514.668.6281
restaurantes

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

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

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

TRAGA O SEU VINHO

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

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.

Tel.: 514.943.7907
transportes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

Tel.: 514.817.2451

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Filarmónicas

restaurantes

Renovações
gerais

www.solmar-montreal.com

dentistas

CENTROs

renovações

Gilberto

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

agências
funerárias

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

Chouriçor Inc.

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808
monumentos

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

eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

fotografo

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

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
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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
A Renovation Lisbonne
precisa de operários com
experiência em renovação.
514-668-0656
Precisa-se de senhora para limpeza de
uma residência privada com carro própria.
Na área de West-Island com experiência
a tempo parcial.

514-233-0611

EMPREGOS
Precisa-se de senhora para
fazer limpeza de uma casa.
5 dias por semana. Horário:
2ª das 8h-15h; 3ª até 5ª das
16h-20h; 6ª das 8h-15h.
Deve falar um pouco de
francês. 514-662-6216

Precisa-se
de um
assistente
de cozinha
para
restaurante
português a
tempo parcial
com experiência
e que fala
francês.
514-688-1015

EMPREGOS

Precisa-se de “Concierge” com
pequenas reparações a fazer de
vez em quando e limpeza para um
imóvel na região de Nossa Senhora
da Graça, deve ter experiência, 13$/h,
falar duas línguas, a tempo inteiro e
apartamento fornecido.

514-757-2856

Especialista

em

Amostras

Conhecimento em estrutura do vestuário em
roupas esportivas, calças, casacos e saias uma
mais valia. Conhecimento de máquina com agulha simples além de todas as outras máquinas especiais. Terá que saber como terminar o vestuário
completo e pressione. Salários para analisaram e
com um mínimo de 3 anos de experiência.

Por favor contatar Alida:
514-381-5393 ext 339

Companhia alimentário Precisa-se de pessoas
para embalagem, produçao, limpeza, carrinho elevador “Shipping” e trabalho geral, para o dia, das
7h00 às 15h30 e para a noite das 15h30 até meianoite. Enviar CV por e-mail: hr@worlee.net.
750 rue Gougeon, Saint-Laurent (Qc), Canada, H4T4L5
T (514) 332-6455 | F (514) 332-6475 | C (514) 781-1460 |
http://www.worlee.net

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
GRANDE ESPECIAL
10 COELHOS PARA 120$
T.:450-659-3630 OU 450-659-7938

serviço
Oferece um serviço para tomar conta de pessoas idosas. Tenho muito experiência, atenção e carinho. Mulher de confiança.
Se precisar liga: Madelena: 514-820-5331

Fazemos todo
o tipo de
renovações
interior.
Ferreira
514-655-7168

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

† Maria do Nascimento Linhares

Faleceu em Laval no dia 12 de novembro de 2014, com 80 anos de idade, a
senhora Maria do Nascimento Linhares,
natural da Ribeira Quente, Sao Miguel,
Açores, esposa do sr. José de Melo.
Deixa na dor seu esposo, filhos/as José
Adelino, Maria do Carmo (Giuseppe Webber), Denis (Maria da Conceiçao do
Couto), Maria Gloria, e Leonardo (Debby
Dokianakis), netos/as Tommy, Tania, Richard, Alessandro, Giannina, Gil, Martika e Electra. Irmãos/ãs Madalena, Teresa Amaral, Manuel Chico, Antonio José e Farima,
e seus conjugues, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi sexta-feira 14 de novembro
às 9h30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval, Foi seputalda no Mausoléu Eulalie Durocher, NotreDame-des-Neiges.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-Hajam.

João Matias Nicolau
†Faleceu em Leiria
no dia 14 de novem-

bro de 2014, com 82 anos de idade, o
senhor João Matias Nicolau, natural de
Cavalinhos, Maceira, Leiria, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Sra. Laurinda
Bento Nicolau, filhos/as António José,
Maria Luisa (Pedro Laurenço), netos
Jonathan e Kevin, irmãos/ãs Joaquim
(Lucinda já falecida), Manuel (Alice),
Augusto (Maria Emilia), e Maria Julia
(Manuel), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Renovam com profunda sauda a missa do sétimo dia,
que vai se realizar no dia 22 de novembro pelas 18h30,
na Igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel O., Montreal. Uma segunda missa será celebrada no dia 30 de
novembro, pelas 11h30, na igreja Santa Cruz
A familia vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Hajam.

†

António Barão

Faleceu em Montreal, no dia 18 de
novembro de 2014, com 68 anos
de idade, o senhor António Barão,
natural das Calhetas, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor sua irmã Maria Barão,
suas cunhadas Liliana Cipriano e
Maria José Farias. Seus sobrinhos/
as familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514-277-7778
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 19 de novembro
de 2014, das 14h às 17h e das 19h às 21h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 20 de novembro de
2014 às 10h na igreja Santa Cruz, e será sepultado no
cimetério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que será no domingo 23 de novembro às 11h30 na igreja Santa Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Hajam.

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

Domingos Terceira

1961-2013
Faz um ano que partiste. Cada dia
que passa, continuas presente no
meu corações. Descansa em paz.
Será celebrada uma missa no dia
26 de Novembro de 2014 às 18h30
na igreja de Santa Cruz.
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anedotas

A

morte do padre

O Português, no meio de tantas desgraças, ainda
consegue ter sentido de humor... O velho padre, durante anos, tinha trabalhado fielmente com o povo
africano, mas voltou a Lisboa, doente e moribundo.
No Hospital de Santa Maria, é a notícia da hora.
Já nos últimos suspiros, ele faz um sinal à enfermeira, que se aproxima.
- Sim, Padre? diz a enfermeira.
- Eu queria ver dois proeminentes políticos antes de
morrer: Cavaco Silva e Passos Coelho, sussurrou o
padre.
- Sim, Padre, verei o que posso fazer, respondeu a
enfermeira. Ela entra em contacto com a Assembleia
da República e logo recebe a notícia: ambos também
gostariam muito de visitar o padre moribundo.
A caminho do hospital, Cavaco diz a Passos Coelho:
- Eu não sei porque é que o velho padre nos quer
ver, mas certamente que isso vai ajudar a melhorar a
nossa imagem perante a Igreja e o povo, o que é sempre bom. Passos Coelho concordou, naturalmente.
Era uma grande oportunidade para eles, em queda
no nível de popularidade, pelo que até foi enviado um
comunicado oficial à imprensa sobre a visita.
Quando chegaram ao quarto, com toda a imprensa
presente, o velho padre pegou na mão de Cavaco Silva, com sua mão direita e na mão de Passos Coelho,
com sua esquerda.
Houve um grande silêncio e notou-se um ar de pureza e serenidade no semblante do padre. Passos Coelho, morto de curiosidade, pergunta: Padre, porque é
que fomos nós os escolhidos, entre tantas pessoas,
para estar ao seu lado, no seu fim?
O Padre, lentamente, disse: - Sempre, em toda a minha vida, procurei ter como modelo o Nosso Senhor
Jesus Cristo.
- Amém, diz Aníbal.
- Amém, diz Passos.
E o Padre concluiu:
- Então... como Ele morreu entre dois ladrões, eu
quero fazer o mesmo!!!

SUDOKU
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jogos

O

rei está de volta!

“Pro Evolution Soccer 2015”
(PES 2015) traz-nos a nostalgia de “PES 6”, o auge da saga
da Konami. Saga essa que introduziu na nossa vida hábitos
irreversíveis como o + X, ou
R1 para correr. Depois de se
ter estatelado ao comprido na
anterior geração e de uma entrada tímida na nova, eis que finalmente “PES” ganha um título merecedor da sua
história. Com mecânicas arcade, mas criadas para
um verdadeiro futebolista, isto é, pensar como um
jogador de futebol, imaginar as desmarcações e as
suas execuções, habituarmo-nos à forma como os
nossos colegas de equipa jogam e trabalhar para
eles, ou simplesmente aproveitar ao máximo todos
os nossos pontos fortes, estes são apenas alguns
do pontos que o “PES 2015” nos permite ter, através da sua jogabilidade, mais solta, mais intuitiva,
mais dinâmica. Também a nível gráfico o jogo recebeu uma “cara lavada”, com o FOX Engine agora a puxar verdadeiramente pela capacidade das
consolas da nova geração, recriando as faces dos
jogadores a uma realidade extrema.

Dumb
J

and

Dumber 2

im Carrey e Jeff Daniels estão de volta! Vinte anos após a estreia do original,
Debi & Lóide retorna com forte apelo para
a nostalgia, mas essa não é a única arma da
produção. A presença desses grandes atores é
suficiente para arrancar gargalhadas dos espectadores com piadas politicamente incorretas. E eles fazem isso como ninguém.

Peter e Bobby Farrelly retornam à direção e
conseguem captar o espírito do filme original. A
trama é simples, como deveria: Debi (Jeff Daniels) tem um problema no rim e precisa de um
transplante. Convenientemente, descobre que
teve uma filha há 22 anos e, incentivado por Loide (Jim Carrey), decide ir atrás da garota para
tentar resolver seu pequeno problema.
Carrey parece especialmente empolgado por

voltar ao personagem e entrega uma de suas melhores atuações cômicas dos últimos anos. Daniels, por sua vez, mantém o nível e arranca risadas com o jeito inocente de Debi. Nem parece
que os dois ficaram 20 anos sem interpretar esses
personagens.
A viagem nostálgica utiliza muitas das fórmulas
de sucesso do filme original, tanto que, durante
os créditos, são exibidas cenas de comparação entre os dois filmes.
A ideia aqui é divertir
e apresentar esses personagens a uma nova
geração. Claro, assim
como no original, flatulências e fluídos corporais estão presentes,
mas, acredite, são menos comuns e irritantes
do que na maioria das
comédias do gênero lançadas nos últimos anos,
como Gente Grande,
Vizinhos, Missão Madrinha De Casamento e
tantos outros exemplos.
Por sorte, o longa sabe variar as piadas. Mesmo
que alguma brincadeira se repita, ela não é usada
de forma incansável ao longo de toda produção.
Essa capacidade de balancear o humor e mudar o
foco de tempos em tempos é crucial para manter
o ritmo, assim como a história em formato de
Road movie, ótimo para inserir sketches independentes de forma quase natural.

Bacalhau

delicioso
com espinafres
preparação:

- Coza as postas de bacalhau. Depois de cozidas, desfaça o bacalhau em lascas e reserve.
- Entretanto lave e corte as batatas em cubos
e leve-as a fritar. Depois de fritas tempere-as
ligeiramente de sal.
- Numa frigideira aloure a cebola e o alho no
azeite.
Doses:
Tempo:
- Junte as cenouras cortadas em juliana, os
espinafres
e salteie estes legumes, mas em
60m
lume brando. Junte por fim a esta mistura as
delicias do mar finamente cortadas.Tempere
de sal.
ingredientes:
- Num tabuleiro de forno coloque uma caO bacalhau é daqueles ingredientes mada de batatas, o bacalhau, a mistura dos
que se presta a um sem - número de legumes com as delicias do mar e termine com
receitas! Esta é mais uma!
outra camada de batatas.
- 3 postas de bacalhau
- Cubra com molho bechamel e polvilhe com
- 1 cebola grande
queijo.
- 1 dente de alho
- Leve ao forno a gratinar.
- 1/2 embalagem de espinafres cortados congelados
- 1/2 kg de batatas
- 4 cenouras
- azeite
- 1 embalagem de delicías do mar
- 1 embalagem de molho bechamel
- queijo ralado

Coisas
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do

Arco

Canadiano procura mulher que
tenha o nome da ex-namorada.
Saiba porquê
Jordan Axani, canadiano de 28 anos, comprou
bilhetes de avião para viagens Milão, Paris, Banguecoque e Nova Déli.

Só que a namorada abandonou-o. Agora, o jovem procura uma mulher com o mesmo nome
para poder viajar com ela. E Jordan não exige
nada em troca. Quer passar o fim de ano sem
pagar viagens? Só tem de se chamar “Elizabeth
Gallagher”, ser canadiana e ter passaporte.
O plano estava definido, Jordan Axani planeou
uma série de viagens e comprou bilhetes de
avião, para si e para a sua namorada, Elizabeth
Gallagher. Milão, Paris, Banguecoque e Nova

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor:
Avizinham-se momentos muito felizes com o seu
par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê
o primeiro passo. Saúde: Proteja-se do frio e da
chuva. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como trata
os seus subordinados ou os seus colegas. Lembre-se
que eles merecem todo o seu respeito.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20
Touro: Carta Dominante: 7 de Ouros, que
significa Trabalho. Amor: Antes de acusar o
seu par, pense bem e verifique se não está a
ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde:
Período marcado pela instabilidade emocional. Procure
manter o equilíbrio através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar um
novo projecto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49
Gémeos: Carta Dominante: 3 de Espadas, que
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não mantenha discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar.
Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano que lhe permita controlar o
seu orçamento doméstico.
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47
Caranguejo: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento antigo pode
chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para as alegrias que também hão-de vir.
Saúde: Não se prevêem grandes problemas neste sector. Dinheiro: É possível que receba algum dinheiro inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
Leão: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Esteja
atento pois pode sofrer uma desilusão com alguém da sua família. Mantenha a serenidade
em qualquer situação. Saúde: Tendência para infecções
oculares. Vá ao médico se não se sentir bem. Dinheiro:
Faça uma análise à sua vida profissional e verifique se
vale a pena manter um emprego que pode prejudicar a
sua estabilidade emocional.
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25
Virgem: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

da

Velha

Déli foram alguns dos destinos escolhidos.
Só que um detalhe estragou esta jornada de sonho: Elizabeth pôs termo ao namoro e Jordan ficou com uma série de bilhetes de avião em nome
da namorada. Através do Reddit, este canadiano
deu então início a uma procura de uma mulher,
que tem de se chamar “Elizabeth Gallagher”.
Para que se possa habilitar a ganhar estas viagens, também tem de ser canadiana. O passaporte também é naturalmente uma premissa. A
mensagem de Jordan disseminou-se na Internet,
já que se trata de uma história curiosa.O canadiano não pretende criar uma relação amorosa com
este par de viagem; quer apenas garantir que os
bilhetes de avião não se perdem.
Se não encontrar uma mulher com o mesmo
nome da ex-namorada, viajará sozinho.
Entretanto, Jordan já obteve algumas respostas
de mulheres que se chamam Elizabeth Gallagher.
Uma delas tem idade para ser mãe do canadiano... Mas, segundo garante o próprio, o objetivo
não é encontrar um par amoroso...
A viagem tem início no dia 21 de dezembro,
com partida de Nova Iorque rumo a Milão. A
partir desta cidade italiana, seguem-se outros
destinos, sendo que o regresso a Toronto, no Canadá, só está marcado para 8 de janeiro de 2015.

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: É possível que conheça uma
pessoa que, em pouco tempo, conquistará o seu
coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o
seu médico e faça um check-up geral à sua saúde.
Dinheiro: Momento propício para proceder a uma mudança radical no seu panorama profissional. Não tenha medo
e ouse! Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
Escorpião: Carta Dominante: Valete de Paus,
que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor:
Surpreenda o seu par e invista no poder de sedução. O seu poder de atracção está em alta.
Saúde: Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja um pouco mais generoso.
Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33
Sagitário: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, já sabe que não
levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para
insónias. Beba chá de camomila antes de dormir.
Dinheiro: Período favorável para colocar todos os seus
projectos em prática. Aproveite e planifique as suas actividades. Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
Capricórnio: Carta Dominante: Rainha de
Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo que
sente. Saúde: Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o
máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
Aquário: Carta Dominante: Ás de Espadas,
que significa Sucesso. Amor: Irá manifestar-se
em si uma grande energia sensual. Liberte-a e
viva a paixão com intensidade. Saúde: Consulte
o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar
um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe pois está numa fase
favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
Peixes: Carta Dominante: 10 de Espadas, que
significa Dor, Depressão, Escuridão.
Amor: Mudanças bruscas de humor poderão
causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa amada. Modere o comportamento intempestivo.
Saúde: Atravessa um período extremamente agitado.
Vigie o aparelho digestivo. Faça uma dieta.
Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

pensamento da semana

Sorria… mesmo que tenha que esconder no fundo da
alma a dor que o mundo desconhece, pois sorrindo,
não dará aos teus inimigos a felicidade de te ver triste, mas dará aos teus amigos a felicidade de te ver
sempre feliz! Uma ótima semana!

palavras cruzadas
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Horizontais: 1. A parte líquida do sangue e da linfa,
na qual as células sanguíneas e as plaquetas circulam
em suspensão e que constitui cerca de 56% do volume
sanguíneo total. Contr. da prep. de com o pron. pess.
ele. 2. Espécie de gramofone associado a um aparelho
de radiofonia. Gracejar. 3. Acidez do estômago. Sepultar. 4. Parte sólida da superfície do globo. Sôfrego. 5. O
espaço aéreo. Que ou aquele que rufa. 6. Pessoa galhofeira. 7. Minorar. Sétima nota da escala musical. 8. Um
dos pontos cardeais que fica na direção da Estrela Polar. Que existe presentemente. 9. Porco-bravo. Globo.
10. Composição poética de assunto elevado e destinada
ao canto. Protelaras. 11. Mulher de Abraão. Expulsão
ruidosa, pela boca, de gases provenientes do estômago.
Verticais: 1. Metal branco e precioso, muito dúctil e
maleável. Mensageiros. 2. Ócio. Rumor. 3. Agregar. Produzir ebulição em. 4. Fechar (as asas) para descer mais
rapidamente. Espécie de antílope originário da América
do Sul. 5. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron.
dem. o. Círculo semelhante a uma moeda, que faz parte
dos brasões. 6. Naquele lugar. Serve-se de. Jornada. 7.
Figura de estilo que consiste em repetir a mesma palavra no princípio de várias frases. Caminhar. 8. Respeitante à uva. Estrondear. 9. Pequena igreja ou capela em
lugar ermo. Bramido de certas feras. 10. Unido, ligado.
Descanso religioso que, conforme a lei de Moisés, os
Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. 11.
Erro, culpa. Incólume.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Exator, Soer. 2. Cômoro, Onde. 3. Imoto, Til.
4. Na, Ourela. 5. Toldo, Som. 6. Ás, Ir, As, Mo. 7. Ata, Rafar. 8. Tomate, Eu. 9. Ave, Errar. 10. Raia, Vivido. 11. Orar, Amoral. Verticais: 1. Eco, Tártaro. 2. Xô, Nos, Ovar. 3. Amial, Ameia. 4.
Tom, Dita, Ar. 5. Oro, Orate. 6. Roto, Erva. 7. Ousar, Rim. 8. SO,
Rosa, Avo. 9. Ontem, Ferir. 10. Edil, Mau, Da. 11. Relator, Rol.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Tu

não me atravesses os olhos

Joel Neto
Terra Chã, 29 de Outubro de 2014
A “Evasões” pediu-me uma crónica especial sobre a minha vida na ilha. Se calhar devia fazer
uma série. Com um bocadinho de ficção, provavelmente. Como aqui.
VIDA VERDADEIRA.
Às dez e meia, vou à venda. Estou a trabalhar
desde as sete e pouco, pelo que preciso de uma
pausa para um café e um cigarro. Nada de muito
diferente, por enquanto, do que fazem tantos lisboetas, parisienses (com os seus “cafés-clopes”)
ou londrinos (com os seus “coffee&cigarettes”
num café cool de Stoke Newington, a meio de
uma manhã de bloqueio artístico). Até porque
também eu vou pela rua a pensar noutra coisa e
também para o meu ar esgazeado os transeuntes
– se os houver – olharão como para um provável louco. Na venda, porém, quem me atende é
o sr. Carlos, tão saudoso dos tempos de Coimbra
como, sempre que lá vai, das brumas da ilha – e
depois os meus convivas são o velho Dimas, que
às vezes me dá uma ajuda no quintal, o Manuel
Galão, que está à espera do filho para irem tratar das vacas, o Jorge de São Miguel, que andou comigo na escola, e o ti Henrique Cabaça,
que que ainda é do tempo do meu avô. Visto um
conjunto toscamente combinado de andrajos e
equipamento desportivo, que planeio completar
quando, ao fim da tarde, conduzir até às estradas
de terra batida dos Viveiros, para uma corridinha
higiénica. E, no regresso, o que me espera em
casa não são as paredes elegantes de um escritório decorado para, sempre que publicar novo
livro, aparecer nas fotografias. É uma janela com
vista para o castanheiro ao lado do qual ergui a
horta. O bezerro do meu pai pastando ao fundo,
placidamente, à espera da sua hora. O Melville
ressonando alto, algures entre os livros desordenados, à espera apenas de mim. Nunca quis ter
um cão, até que este rafeiro dourado e excitadiço
me surpreendeu a subir a mata da Serreta, qual
epifania, num dia de beladonas em flor. Tinha
acabado de aterrar nas Lajes e não sabia ainda se
havia tomado a decisão certa, dois dias antes, ao
rejeitar um súbito convite para passar três semanas a escrever na Ledig House, em Nova Iorque.
Dei-lhe nome de escritor americano e hoje amo-o
como a uma pessoa. Tenho consciência do quão
ridículo isso torna tanto do que eu disse e escrevi
ao longo dos anos. Mas, quanto àquele bezerro,
ainda conto com uma posta, pelo que talvez não
seja, para já, um caso totalmente perdido.
Não há só vantagens em viver no campo. Na
ilha Terceira, a que regressei há dois anos e meio
depois de vinte a viver em Lisboa, a diferença
é menos consensual do que a alegria: provoca
logo curiosidade, a seguir uma certa reserva e, de
qualquer modo, nem sempre grande paixão. Mas
a paisagem permanece redentora. É nela que nos
reconfortamos, se alguma vez damos por nós a
precisar de repousar das gentes. E, seja como for,
quando vivíamos na cidade o impulso de repousar delas era mais frequente – tantas vezes, aliás,
por iguais razões de mundividência, ou de falta
dela (e às vezes da nossa parte).
Beneficio, como é natural, desse advento con-

sagrador da Terceira Revolução Industrial que é
a Internet. São os algoritmos que me permitem
estar aqui, num lugar não por acaso chamado
Dois Caminhos (acredito muito em coincidências, mas não nesta), a repetir os gestos dos meus
antepassados, nos intervalos da escrita: aquecer
uma chaleira, chegar uma acha ao lume, erguer
um alvião de encontro à terra. Ademais, Angra
do Heroísmo, essa putefiazinha maquilhada de
ternura (oh, não, o verso não é meu, quem me
dera), está ali à mão, com os seus solares e palácios, o seu bulício pequenino e a sua majestosa História. Volta e meia, apanhamos um avião
para Lisboa. Às vezes temos saudades dela,
embora nunca nos dias de tempestade. Quando
os elementos fustigam esta casa a cuja mesa da
cozinha o meu velho avô se sentava, com uma
navalha, um lenço da mão e uma boceta de rapé
no bolso, sentimo-nos mais acompanhados do
que nunca. Nos dias parados, então sim, ligamos
para o call center e começamos a fazer planos.
Temos sorte, e se calhar até se pode dizer que,
até determinado ponto, Lisboa continua a ser a
nossa cidade também. Sê-lo-á sempre, de algum
modo. Estamos a meio caminho, e de qualquer
maneira continuamos a trabalhar demasiadas horas, como os lisboetas.
Mas como poderíamos nós viver, agora, sem
este silêncio? Sem as azáleas e sem as labandeiras? Sem as alcatras e o cheiro a orvalho? Como
poderíamos continuar a acreditar, sem ele, que a
segunda metade das nossas vidas será mais serena e sábia do que a primeira?
A MINHA TERRA CHÃ.
Nos Açores quase não há aldeias: há freguesias.
A minha, a que chamaram Terra Chã apesar das
inclinações a toda a volta, tem três mil habitantes,
190 anos de existência e um passado glorioso na
cultura da laranja e da castanha, de que chegou a
abastecer as ilhas britânicas. Hoje, já nem é rural
nem urbana: fica no limbo, e além disso alberga um bairro social bastante pobre. Mas, quando
eu subo ao miradouro do Charcão, ou percorro a
Fonte da Faneca, ou contemplo as velhas quintas
do Terreiro e do Caminho d’Além, ou atravesso
os lugares das Guerrilhas e das Casas Queimadas, assim baptizados porque houve um dia em
que tiveram um significado suplementar, não é
de História que me alimento. É da infância. É da
memória. Nenhuma outra coisa alguma vez me
interessará tanto como elas. Nenhuma terá tanta
importância.
Terra Chã, 27 de Outubro de 2014
Um homem capaz de povoar-se consegue viver
em qualquer lugar do mundo. Se chover muito,
pode ficar em casa a ler. Se não encontrar assim
tanto onde ir comer, aprende a cozinhar pratos
exóticos. Se não vir onde comprar roupa, basta-lhe olhar para o roupeiro para perceber que,
na verdade, não precisa de mais roupa. Se não
ouvir barulho, pode, enfim, aprender o valor do
silêncio.
Ao longo das minhas temporadas nas ilhas, sinto tudo menos claustrofobia. Só os afectos me
fazem verdadeiramente falta, e é em busca deles
– deles e de cada vez menos coisas – que continuo a interromper-me para derivas ao continente. Por outro lado, cada um desses afectos traz
o seu ritual particular. Já aqui tenho falado de
uma série deles. Com o Jorge e a Raquel (e agora também com o Filipe, mesmo se o deixamos

toda a comezaina aprisionado na sua alcofa, com
um ar apesar de tudo não totalmente infeliz), habituei-me – habituámo-nos – a ir ao japonês comer como se não houvesse dia seguinte.
Uma das últimas experiências incluiu uma contundente ofensiva às trincheiras do Sushisan da
Rua de São Mamede, em Lisboa. Um restaurante
all-you-can-eat está mesmo a pedi-las: cada um
de nós, mesmo não o admitindo, levava dentro
de si o desejo de não deixar pedra sobre pedra,
ainda que a qualidade pudesse não ser a habitual.
E o facto é que não era: era melhor. Melhor do
que a média e a metade do preço.
Naturalmente, e apesar de a tribo hipster também se fazer representar em número apreciável,
não éramos os brutos mais brutos na sala. Também a isso um all-you-can-eat fica sujeito, e nem
sempre a decoração, a música e o atendimento
conseguem resolver o problema da atmosfera
por completo. No caso do Sushisan, aliás, nem é
especialmente estruturada, a decoração, perdida
algures entre a sobriedade minimalista do japonês urbano e uma certa tendência para o conforto
familiar. Mas o atendimento é tão evidentemente
acolhedor, com uma tão clara preocupação em
que o cliente saia saciado e feliz, que quaisquer
resistências iniciais ruíram de imediato.
A comida só acrescentou perplexidade à experiência. Por escassos € 16,90 – escassos de facto,
em comparação com o que tantas vezes se sangra
na concorrência –, pudemos comer uma boa sopa
miso, hotrolls para ir aquecendo os maxilares e
depois um enorme prato com uma não menos
enorme variedade de sushis, sashimis e niguiris,
que aliás iam das composições mais tradicionais
às mais surpreendentes aventuras de fusão.
A gerência chama-lhe “rodízio”, porque a palavra tem um certa musicalidade para certos tipos de clientes. O facto é que as peças são todos
fresquíssimas e que, já agora, a introdução de
ingredientes tão inesperados como o amendoim,
os cogumelos e até o molho barbecue podem
surpreender pela positiva. Não será o melhor
sushi de Lisboa, nem se pode propriamente dizer – como alegam os proprietários nos textos
promocionais – que “o Sushisan faz um upgrade
às técnicas ancestrais” da gastronomia nipónica.
Mas o facto é que não estou a ver, em toda a Lisboa, melhor relação qualidade/preço.
Comprovei-o nesse jantar e tornei a comprová
-lo ao almoço (€ 12,90), umas semanas mais à
frente. E um dia destes, se o Filipe continuar a
deixar, repetimos.»
Terra Chã, 30 de Outubro de 2014
Das grandes frases de golfe, as minhas preferidas são quase sempre as de P.G. Wodehouse, e
entre estas a que fala de um homem que desfruta
“daquela paz perfeita, daquela paz para além de
todo o entendimento que só atinge o seu esplendor quando um homem desiste de jogar golfe”.
Nunca o consegui. Desde que pela primeira vez
pisei o verde, há agora mais de sete anos, informei-me a mim próprio umas trezentas vezes de
que não tornaria a desperdiçar quatro horas de
vida em busca da perfeição. Violei sempre a promessa: uma semana depois, se não mesmo no dia
seguinte, lá estava de novo, perseguindo (e agora
parafraseio Churchill, o melhor dos inimigos do
jogo) o meu comprimido de quinino através da
pastagem.
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Os Vistos Gold
Hélio Bernardo Lopes

O

já histórico caso dos vistos gold constitui-se no mais recente escândalo da
nossa vida pública. Era, como foi referido a
tempo e horas, um mecanismo que nos conduziria a desagradáveis mas previsíveis surpresas. E, tal como se dá com a globalização,
não existem meios de evitar o surgimento da
corrupção no seio da sua aplicação. A própria ideia dos vistos gold, como muito bem
salientou o PCP e outros concidadãos – e
para mais no tempo sem moral que varre o
País e o mundo –, induziria sempre, naturalmente, a prática de esquemas de corrupção.
Tem-se argumentado – recordem-se António
Costa, Luís Lima e Miguel Poiares Maduro –
que a corrupção está presente em atividades da
comunidade as mais diversas. Simplesmente,
essas atividades são distintas entre si. E esta,
dos vistos gold, encerra uma caraterística que a
marca de um modo muitíssimo forte: acaba por
materializar-se numa facilitação na concessão
de vistos em troca de dinheiro, com um pobre
em estado grave a ver ser-lhe recusado o visto,
mas com um detentor de riqueza, cuja origem
não tem de explicar, a recebe-lo com a facilidade que se tem podido ver. É, no mínimo, uma
prática muito enxovalhante para a dignidade
portuguesa.
Ao mesmo tempo, vem-se defendendo que tal
prática não é exclusiva de Portugal, mesmo no
seio da União Europeia. Mas o que não se explica é que os restantes casos de Estados com
vistos deste tipo são a Hungria, Malta, Chipre,
Eslováquia, Itália, Grécia, etc.. É muito pouco
provável que a Alemanha, a Áustria, a França
e o Reino Unido procedam deste modo, a não

ser para objetivos casos de investimento de estrangeiros em áreas de grande importância para
esses países.
É minha convicção que o expediente dos vistos
gold em Portugal se destinou, acima de tudo, a
ajudar a resolver os problemas que envolviam a
banca e o setor imobiliário, perante a crise que
se abateu no setor da construção civil. Um setor
que, segundo António Mota, não voltará a ver
renascer o percurso que vinha de trás.
Ora, se é verdade que o princípio da presunção
de inocência tem sempre de ser tido em conta,
também o é que as autoridades judiciárias não
se deitariam a atuar como se viu se, de facto,
não existissem indícios muito fortes da prática de ilícitos. Uma realidade cujos contornos
só irão ser cabalmente percebidos bem mais
adiante. Mas olhemos alguns pormenores que
têm vindo a público.
Em primeiro lugar, a visita do líder do SIS ao
gabinete de António Figueiredo. Partindo do
princípio de que se sabia já de uma intervenção
judiciária, será que o SIS não dispunha de um
meio melhor do que entrar no edifício em causa
fora de horas? Haverá de compreender-se que
é pouco provável. De resto, a visita, a fazer-se,
teria que ser fora das horas do expediente normal, como deve dar-se em todo o mundo.
Em segundo lugar, eu mesmo, em tempos já
bem passados, tive a oportunidade de almoçar
com um dos diretores do SIS, de quem sempre fui amigo. Num caso, sozinho, nos restantes, com dois ou três convivas. A minha própria
mulher e filho, ainda muito pequenito, também
fizeram parte da mesa comum em certo casamento. É verdade que eu não estive presente,
mas isso simplesmente vale nada.
Quer isto dizer que os encontros de alguém
que lidere as secretas com quem agora possa
estar em bolandas com a Justiça, por si, nada
representa. Ou se demonstra algum facto ma-

terial grave, ou tal acontecimento nada representa. De resto, ao que se noticiou, esse almoço
decorreu num qualquer restaurante do Parque
das Nações. Bom, calhou eu não estar por ali,
porque eu conhecia as caras das figuras apresentadas como estando nesse almoço. Portanto,
se já se conhecia a existência de uma investigação, porquê ir almoçar a um lugar público?
Também é estranho.
Em terceiro lugar, a verdade é que nós tivemos
agora a possibilidade de poder ver um político
com grande dignidade, aqui por parte do ex-ministro Miguel Macedo. Mostrou não estar preso
ao lugar e teve a noção exata dos prejuízos que,
mesmo sem responsabilidades suas, diretas ou
indiretas, sempre acabariam por ter repercussões na governação.
E, em quarto lugar, o meu lamento por Paula
Teixeira da Cruz e Nuno Crato não terem seguido, há bem mais tempo, esta iniciativa de Miguel Macedo. Claro que será sempre o Governo
de Pedro Passos Coelho que sofrerá as consequências de dois ministros já sem credibilidade
política continuarem na sua equipa. Falta norte
na nossa vida pública. E não só.
Por fim, um cuidado que se impõe ao Primeiro-Ministro: os Estados com mais bom
senso na governação nunca concentram todo
o poder policial nas mãos de uma só instituição. A serem verdadeiras as notícias vindas a
lume na passada semana, parece que Miguel
Macedo conseguiu fazer valer esta regra politicamente elementar. Será que quem o vai
substituir terá o mesmo cuidado e bom senso? E o que irá deixar fazer o Primeiro-Ministro? E será que conseguirá aperceber-se
do desprestígio político já atingido pelos ministros Paula Teixeira da Cruz e Nuno Crato? É o que se irá ver.

Tem Amor À Vida?... Oiça O Seu Coração
Augusto Machado

N

a revista SAUDE da DECO, recentemente, li um artigo que achei importante também para os nossos leitores: “FIBRILHAÇÃO AURICULAR”, o bater rápido e
irregular do coração acompanhado de aperto no peito ou tonturas pode sinalizar uma
arritmia.
Neste caso, não perca tempo, fale com o seu
médico. Quem nunca sentiu o coração a bater
descontrolado, isto é, em situações de ansiedade, excesso de álcool, tabaco ou cafeína mas
que, em geral, a sensação passa em segundos.
Mas há situações em que é melhor consultar o
médico: por exemplo, se sentir palpitações com
mais frequência ou maior intensidade do que o
habitual e se as mesmas forem acompanhadas
de outros sintomas, como tonturas e aperto no
peito. Estes sinais podem indicar uma arritmia.
A arritmia mais comum – a fibrilhação auricular – afeta 1% da população nos países ocidentais, em particular nas pessoas mais velhas:
5% são pessoas com mais de 65 anos, subindo
para os 8% a partir dos 80 anos. Além disso, a
arritmia está presente num em cada cinco casos
de acidente vascular cerebral (AVC). É de notar

que quando um indivíduo saudável está em repouso, o coração bate 60 a 100 vezes por minuto,
a um ritmo constante. Tal deve-se às descargas
elétricas que o órgão recebe e que são responsáveis pela contração do músculo cardíaco. Numa
situação de fibrilhação auricular, essas correntes
elétricas tornam-se irregulares, originando batimentos mais fracos e rápidos. O coração chega
a bater 100 a 175 vezes por minuto, não conseguindo relaxar entre contrações, e o sangue
acumula-se nas aurículas, formando coágulos.
Estes podem deslocar-se para os ventrículos,
cuja função é bombear o sangue para o sistema
circulatório, e migrar depois para os pulmões
ou para outros órgãos. Neste percurso, corre-se
o risco de bloquearem os vasos sanguíneos do
cérebro e impedirem a oxigenação dessas zonas,
provocando lesões temporárias ou permanentes
- são os conhecidos acidentes vasculares cerebrais (AVC). Os indivíduos com antecedentes
familiares de fibrilhação auricular, hipertiroidismo, tensão arterial alta e doenças pulmonares ou cardíacas correm maior risco de sofrer de
arritmia. O mesmo sucede a pessoas obesas, em
idade avançada ou com tendência para consumir
álcool em excesso. E como é feito o diagnóstico?, o médico tem de conhecer a história clínica

do paciente para poder identificar potenciais
fatores de risco. Seguem-se os exames de rotina. Avalia ainda o estado do fígado e a existência de problemas de coagulação permitindo
calcular o risco de administrar certos fármacos
habitualmente utilizados.
O coração saudável pode bater mais depressa
ou mais devagar, mas fá-lo a um ritmo constante. Num doente com fibrilhação auricular,
as batidas surgem descontroladas. Para evitar
um cenário pior e ter uma vida a bom ritmo é
importante controlar a ingestão de álcool em
excesso, o consumo de tabaco, a cafeína, a
obesidade e o stresse. Medir a tensão arterial e
procurar mantê-la abaixo dos 140/90 mmHg.
Se os valores diferirem muito dos aconselhados, procure o médico. Medir o pulso é uma
maneira simples de conhecer o próprio ritmo.
Alterações significativas e persistentes podem
ser um indicador de fibrilhação auricular – fale
com o seu médico.
Pela sua saúde oiça o seu coração. Um em
cada 10 casos de fibrilhação auricular é sintomático e surge sem razão aparente. Consulte um médico, se sentir: ritmo cardíaco
rápido e irregular; dor no peito; fadiga ou
tonturas.
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Benfica

e FC Porto disponíveis
para sustentar campeonatos

Liga dos campeões
Grupo A	
1-Atlético Madrid
2-Olympiacos
3-Juventus
4-Malmö

J
4
4
4
4

Malmö 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-2 Olympiacos

V	E	D	GM	GS
3
0
1
10
3
2
0
2
6
7
2
0
2
5
4
1
0
3
2
9

P
9
6
6
3

A. Madrid 26/11 14:45 Olympiacos
Malmö 26/11 14:45 Juventus

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

J
4
4
4
4

V	E	D	GM	GS
4
0
0
11
2
2
0
2
6
6
1
0
3
2
6
1
0
3
3
8

P
12
6
3
3

L. Razgrad 26/11 14:45 Liverpool
FC Basel 26/11 14:45 Real Madrid

FC Basel 4-0 Ludogorets Razgrad
Real Madrid 1-0 Liverpool

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

J
4
4
4
4

V	E	D	GM	GS
3
0
1
7
3
1
2
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
2
2
5

P
9
5
4
4

O

presidente da Liga de
clubes, Luís Duque,
afirmou hoje que o Benfica e o FC Porto mostraram disponibilidade para
sustentar as competições
profissionais até final da

outubro, no final do primeiro Conselho de Presidentes,
que hoje decorreu no Porto.
Mas, mesmo com o entendimento entre Benfica e FC
Porto, os clubes não admitem que se venda, “a qual-

época, devido à situação
financeira complicada do
organismo.
“Temos o apoio dos clubes,
principalmente dos maiores, que inclusive estão dispostos a sustentar a prova se
tal for necessário”, afirmou
o dirigente eleito a 21 de

quer preço, o nome da Liga
a qualquer patrocinador ou
operador de televisão”, argumentou Luís Duque. A
situação financeira das I e
II ligas foi um dos pontos
debatidos na reunião, que
aprovou uma auditoria externa às contas do organis-

Zenit 26/11 12:00 Benfica
B. Leverkusen 26/11 14:45 Monaco

Zenit 1-2 Bayer Leverkusen
Benfica 1-0 Monaco

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

J
4
4
4
4

P
12
7
2
1

Anderlecht 26/11 14:45 Galatasaray
Arsenal 26/11 14:45 B. Dortmund

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

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

V	E	D	GM	GS
4
0
0
13
1
2
1
1
9
7
0
2
2
5
9
0
1
3
3
13

J
4
4
4
4

Bayern München 2-0 Roma
M. City 1-2 CSKA Moskva

V	E	D	GM	GS
4
0
0
11
1
1
1
2
7
11
1
1
2
5
9
0
2
2
4
6

P
12
4
4
2

M. City 25/11 14:45 Bayern München
CSKA Moskva 25/11 14:45 Roma

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

J
4
4
4
4

Paris SG 1-0 APOEL
Ajax 0-2 Barcelona

V	E	D	GM	GS
3
1
0
6
3
3
0
1
8
4
0
2
2
3
7
0
1
3
1
4

P
10
9
2
1

APOEL 25/11 14:45 Barcelona
Paris SG 25/11 14:45 Ajax

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

J
4
4
4
4

Sporting 4-2 Schalke 04
Maribor 1-1 Chelsea

V	E	D	GM	GS
2
2
0
9
2
1
2
1
8
9
1
1
2
8
8
0
3
1
3
9

P
8
5
4
3

Sporting 25/11 14:45 Maribor
Schalke 04 25/11 14:45 Chelsea

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

J
4
4
4
4

Shakhtar Donetsk 5-0 BATE
Athletic 0-2 FC Porto

V	E	D	GM	GS
3
1
0
12
3
2
2
0
14
2
1
0
3
2
19
0
1
3
2
6

P
10
8
3
1

BATE Borisov 25/11 12:00 FC Porto
Shakhtar Donetsk 25/11 14:45 Athletic

europa league
Grupo E:
PSV 1-0 Estoril Praia
Estoril Praia 2-0 Panathinaikos
Dynamo Moskva 1-0 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 2-2 Steaua Bucuresti
Dynamo Kyiv 27/11 18:00 Rio Ave
Rio Ave 11/12 20:05 Aalborg BK

UEFA

mo, nomeadamente as das
temporadas de vigência da
anterior direção, presidida
por Mário Figueiredo. “Decidimos solicitar com emergência ao Conselho Fiscal
que proceda a diligências
para conhecer contas reais
dos dois exercícios, pedindo uma auditoria externa”,
afirmou Luís Duque. O
presidente da Liga, no encontro com os jornalistas,
sublinhou que o Conselho
de Presidentes revelou a
“confiança total dos clubes”
na nova direção e que as várias decisões do dia foram
aprovadas “de forma unânime”. Duque revelou que
“FC Porto e Benfica, em
especial”, mostraram disponibilidade para “fortalecer a
marca Liga Portugal”, com
“parcerias fortes e duradouras, que permitam o desenvolvimento da marca e das
suas competições, nomeadamente junto dos operadores de televisão”.

poderá ameaçar deixar a

Presidente da Liga alemã
diz que caso não seja publicado o relatório completo de Michael Garcia sobre
os Mundiais 2018 e 2022, a
UEFA poderá ameaçar deixar a FIFA. O presidente
da Liga Alemã de Futebol,
Reinhard Rauball, afirmou
que os 54 países membros
da UEFA poderão deixar
a FIFA caso o relatório do
antigo Procurador Michael
Garcia sobre os processos

de atribuição dos Mundiais
de 2018 e 2022 não seja publicado na íntegra. Recordese que Garcia, presidente da
investigação da Comissão
de Ética da UEFA, apresentou um relatório de 430
páginas e teceu críticas sobre as conclusões retiradas
do seu trabalho. “Não só a
decisão do Comité de Ética deve ser publicada, mas
também o relatório do senhor Garcia, para que pos-

FIFA

samos saber quais são as
acusações e como foram
julgadas as conclusões”,
declarou Rabbal à revista
alemã Kicker, acrescentando: “Se não for o caso e a
crise ficar por resolver de
forma credível, é necessário
colocar a questão de saber
se ainda estamos nas mãos
da FIFA. E uma opção será
a de considerar seriamente
que a UEFA deixe a FIFA”.

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

P	J	V	
27 11 9
25 11 8
24 11 7
23 11 7
23 11 7
21 11 6
20 11 5
15 11 4
14 11 4
13 11 3
12 11 3
11 11 2
11 11 3
10 11 2
9 11 2
9 11 2
9 11 2
9 11 2
9 11 2
6 11 0

Inglaterra
Premier League
E
0
1
3
2
2
3
5
3
2
4
3
5
2
4
3
3
3
3
3
6

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

	P	J	V	
1-Chelsea
29 11 9
2-Southampton 25 11 8
3-Manchester City 21 11 6
4-West Ham
18 11 5
5-Swansea City
18 11 5
6-Arsenal
17 11 4
7-M. United
16 11 4
8-Newcastle
16 11 4
9-Stoke City
15 11 4
10-Everton
14 11 3
11-Liverpool
14 11 4
12-Tottenham
14 11 4
13-West Bromwich 13 11 3
14-Sunderland
12 11 2
15-Hull City
11 11 2
16-Aston Villa
11 11 3
17-Crystal Palace 9 11 2
18-Leicester City 9 11 2
19-QPR
8 11 2
20-Burnley
7 11 1

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

D
0
2
2
3
3
2
3
3
4
3
5
5
4
3
4
6
6
6
7
6

	P	J	V	
1-Marseille
28 13 9
2-Paris SG	
27 13 7
3-Lyon
26 13 8
4-Bordeaux
24 13 7
5-Nantes
23 13 6
6-Saint-Étienne 22 13 6
7-Rennes
19 13 5
8-Monaco
19 13 5
9-Metz
18 13 5
10-Stade de Reims 18 13 5
11-Toulouse
17 13 5
12-Nice
17 13 5
13-Montpellier
17 13 5
14-Lille
16 13 4
15-Bastia
13 13 3
16-Évian TG
13 13 4
17-Caen
12 13 3
18-Guingamp
12 13 4
19-Lens
11 13 3
20-Lorient
10 13 3

Alemanha
Bundesliga

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

D
3
0
3
3
2
3
4
4
5
5
6
6
6
5
6
8
7
9
8
9

	P	J	V	
1-Juventus
28 11 9
2-Roma
25 11 8
3-Napoli
21 11 6
4-Sampdoria
20 11 5
5-Genoa
19 11 5
6-Lazio
19 11 6
7-Milan
17 11 4
8-Udinese
17 11 5
9-Internazionale 16 11 4
10-Hellas Verona 14 11 3
11-Fiorentina
13 11 3
12-Palermo
13 11 3
13-Torino
12 11 3
14-Sassuolo
12 11 2
15-Cagliari
10 11 2
16-Atalanta
10 11 2
17-Empoli
10 11 2
18-Chievo
8 11 2
19-Cesena
7 11 1
20-Parma
6 11 2

E
1
1
3
5
4
1
5
2
4
5
4
4
3
6
4
4
4
2
4
0

D
1
2
2
1
2
4
2
4
3
3
4
4
5
3
5
5
5
7
6
9

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

P	J	V	
27 11 8
23 11 7
20 11 5
19 11 6
17 11 4
17 11 4
15 11 5
15 11 3
15 11 4
15 11 4
14 11 4
12 11 3
11 11 2
11 11 3
10 11 3
10 11 2
9 11 2
9 11 2

E
3
2
5
1
5
5
0
6
3
3
2
3
5
2
1
4
3
3

D
0
2
1
4
2
2
6
2
4
4
5
5
4
6
7
5
6
6
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Partick Thistle Ser bailarina
é castigo para futebolistas

O

clube escocês Partick
Thistle arranjou uma
forma original de castigar
os jogadores que não dão
o seu melhor.
Refere o Diário de Notícias
que esse método já é notícia

treinos e que acabou por ser
expulso num jogo de competição. Esta foi a forma que o
treinador Alan Archibalb arranjou para castigar o jogador, técnica que será a partir
de agora aplicada para castigar todos os que não deem
o seu melhor nos treinos e
em campo. “Fomos, obviamente, a grande notícia da
imprensa escocesa e eu era o
palhaço, mas até acabou por
ser divertido”, afirma o jogador ao Diário de Notícias, salientando que o grupo agora
está mais unido e que os “os
jogadores não têm que jogar
sempre bem, mas têm que se
aplicar”. O castigo considera
em todo o mundo, resta sa- que estava a ser castigado, -o justo e está ciente de que o
ber se a moda pega. O Parti- por não se ter empenhado momento o irá marcar para o
ck Thistle é um clube da se- suficientemente durante os resta da vida e carreira.

FPF

gunda divisão escocesa que
tem passado despercebido.
Isto até ao dia em que uma
bailarina se juntou a grupo
de trabalho num dos vários
treinos da equipa. A bailarina era Gary Fraser, jogador

recebe maior ‘cachet’ da

história com

O

Portugal-Argentina

jogo da próxima ter- Futebol (FPF), de acordo
ça-feira que vai co- com A Bola.
locar frente a frente Por- A Federação Portuguesa de
tugal e Argentina, em Old Futebol (FPF) vai encaixar

‘cachet’ mais alto de sempre
conseguido pela Federação
e um valor que já está nos
seus cofres, sendo que a organização também assume
todas as despesas de viagens
e alojamentos. Os organizadores do evento esperam
que o encontro em Messi e
Ronaldo em campo, a gerar
muita expetativa entre os
adeptos das duas seleções,
gere igual entusiasmo na
venda de bilhetes. Já foram
vendidos 30 mil lugares em
Old Trafford mas espera-se
que este número chegue aos
Trafford, gerou o maior 1,2 milhões de euros com 50 mil, o número mínimo
‘cachet’ de sempre para a o jogo Portugal-Argentina, para que haja retorno finanFederação Portuguesa de conta o jornal A Bola. É o ceiro.

Portugal ganha à Arménia e Cristiano
torna-se o melhor marcador dos Europeus

O

1-0 à Arménia valeu
pelo golo de CR7, que
se tornou o melhor marcador de sempre em Europeus (23). Últimas cinco
vitórias oficiais foram com
golos do capitão
“Espero que os adeptos
tenham a mesma paciência que nós”. Parecia que
João Moutinho estava a
adivinhar o que se iria passar com a Arménia. Portugal conseguiu o objectivo
mais importante, a vitória,
mas foi necessária muita
paciência: da equipa, para
desmontar a fechada selec-

ção arménia, e das bancadas, para não assobiar uma
exibição que principalmente durante a primeira parte
foi decepcionante. Ronaldo
marcou o golo do triunfo
por 1-0. O_jogo valeu mesmo por isso. CR7 tornou-se
o melhor marcador de sempre em Europeus (qualificação e fases finais) com
23 tentos, ultrapassando o
dinamarquês Jon-Dahl Tomasson. E, depois do golo
no último minuto apontado
na Dinamarca, voltou a tirar
Fernando Santos de uma situação complicada.

Aliás, esta selecção começa
a mostrar uma dependência
cada vez maior do avançado
do Real Madrid. As últimas
cinco vitórias oficiais foram alcançadas com golos
de Ronaldo – Suécia (dois
jogos), Gana, Dinamarca e
Arménia. Se compararmos
os números da equipa das
quinas quando CR7 marca
e quando fica em branco, a
evidência é categórica. Com
golos de Ronaldo, 33 vitórias, três empates e quatro
derrotas; sem golos do capitão: 34V-27E-16D.

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

P
25
23
22
20
18
18
17
17
13
12
11
10
10
8
8
8
4
3

RESULTADOS
Arouca 1-2 V. Guimarães
SC Braga 2-0 Gil Vicente
Boavista 1-0 Penafiel
Moreirense 0-1 Belenenses
Nacional 1-2 Benfica
V. Setúbal 1-0 Marítimo
Sporting 1-1 P. Ferreira
Estoril Praia 2-2 FC Porto
Rio Ave 3-0 Académica

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

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
8
7
6
6
5
5
5
4
3
4
3
2
3
2
1
2
1
0

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

D
1
1
0
2
2
2
3
1
3
6
5
4
6
6
4
6
8
7

GM
23
20
19
15
15
15
19
18
7
15
8
15
7
7
7
6
6
7

GS
7
8
5
11
7
10
10
10
9
15
16
20
18
13
12
18
19
21

11ª jornada - horas de montreal
V. Guimarães - Moreirense
28/11 15:30
Penafiel - SC Braga		
29/11 13:00
Sporting - V. Setúbal
29/11 15:15
Gil Vicente - Nacional
30/11 11:00
Belenenses - Arouca
30/11 11:00
Marítimo - Boavista		
30/11 11:00
Académica - Benfica
30/11 13:00
FC Porto - Rio Ave		
30/11 15:15
P. Ferreira - Estoril Praia
01/12 15:00

P

J

V

E

D

29
29
27
27
25
25
24
22
21
21
20
20
20
19
19
17
17
16
16
15
15
14
14
14

15
15
15
16
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16

9
8
7
8
7
6
7
5
5
6
5
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
4
2
4

2
5
6
3
4
7
3
7
6
3
5
2
5
4
4
5
5
4
4
6
6
2
8
2

4
2
2
5
4
2
5
3
4
6
5
6
5
5
6
6
6
7
7
6
6
9
5
10

GM GS
19
18
30
33
22
18
20
22
18
21
18
18
12
15
20
11
21
20
24
15
14
15
12
15

8
13
17
23
14
15
17
21
16
14
18
19
14
15
25
18
23
22
22
21
18
30
18
30

2014/2015
4ª Eliminatória

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

2014-11-21
2014-11-22
2014-11-22
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

15:30
13:00
14:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00
14:15

Taça da Liga | segunda fase
Atlético CP (1-3) Gil Vicente
U. Madeira (6-4) P. Ferreira
Tondela (1-2) Arouca
Oriental (0-5) Boavista
Ac. Viseu (3-3) Belenenses
Sp. Covilhã (3-2) Penafiel
Trofense (3-3) Moreirense
Chaves (1-1) Rio Ave

Estados Unidos (MLS)
Meias-Finais (East)
Columbus C. (3-7) NE Revolution
NY Red Bulls (3-2) DC United

1ª Mão
0-2
4-2
1-1
0-0
3-1
3-1
1-2
1-1

2ª Mão
1-1
2-2
0-1
0-5
0-2 (1-4) g.p.
0-1
2-1 (4-5) g.p.
0-0 (2-4) g.p.

1ª Mão
2-4
2-0

2ª Mão
1-3
1-2

Meias-Finais (West)
1ª Mão
Real Salt Lake (0-5) LA Galaxy
0-0
FC Dallas (1-1) Seattle Sounders
1-1

2ª Mão
0-5
0-0

Final (East)
NY Red Bulls - NE Revolution

1ª Mão

Final (West)
LA Galaxy - Seattle Sounders

1ª Mão

23/11 13:30

23/11 17:00

2ª Mão
29/11 15:00

2ª Mão
30/11 21:00
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