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L

uís Miranda, natural do Pico da Pedra, é um dos políticos mais carismáticos e bastante atento às necessidades da sua população “Angevine”.
Está na política municipal há 25 anos.
Ver Página 5
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
25 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
	Max na Dinoterra
	Vamos Ouvir
09:45	Golfe Rústico
09:57 ALTA PRESSÃO
10:21	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:02	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:11 Em Reportagem
16:35	Portugueses
	Pelo Mundo
17:21 Profissões
17:44	Portugal Tal & Qual
18:10 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hóquei em Patins
20:08	Bem-vindos a Beirais
20:56 Telejornal Madeira
21:32 Telejornal - Açores
22:04 Nos Passos de
	Fernão Mendes Pinto
22:54	Grandes Livros
Os Lusíadas de
	Luis Vaz de Camões
23:44	Correspondentes
00:09 24 Horas
00:40 Inesquecível
QUINTA-FEIRA
26 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
	Max na Dinoterra
09:45	Surf Report
10:00	Biosfera
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
13:30 Hóquei em Patins
15:00 TelejornalDireto
16:15	Linha da Frente
16:45	Programa a designar
17:15	Correspondentes
17:45	Portugal Tal & Qual
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hóquei em Patins
20:15	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Liberdade 21
22:45 Nada a Esconder
23:30 Destino: Portugal - II
00:00 24 Horas
00:30	Grande
	Reportagem-Sic 2012
01:00	Segredo de Justiça
SEXTA-FEIRA
27 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
09:45	Surf Report
10:00 Iniciativa
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
13:30 Hóquei em Patins
15:00 TelejornalDireto
16:15	Verão Cá Dentro
17:15	Viva A Música
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hóquei em Patins
20:15	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Rouxinol Faduncho
23:00	Fado e Piano
Ana Maria Bobone
23:30	Cenário Natural
00:02 24 Horas
00:30Linha da Frente
01:00		 Hora de Fecho
SÁBADO
28 de setembro
02:00	África 7 Dias
02:32	Consigo
03:00	Bom Dia Portugal
03:56	Zig Zag
05:00	Biosfera
05:30	Califórnia Contacto
06:00 Os Compadres
06:45	Grandes
Quadros Portugueses
07:15	Viva A Música
08:00	Jornal da TardeDireto
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09:15	Zig Zag
09:45	Surf Report
10:00 Entre Pratos
10:30Podium
11:30Inovar é Fazer
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30	Califórnia Contacto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Um Lugar Para Viver
15:00 TelejornalDireto
16:00	Programa a designar
18:00	Gente Da Cidade 2010
18:30	Moda Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 AntiCrise
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Herman 2013
23:00 Tito Paris
Alma de Artista
00:07 24 Horas
00:30	Califórnia Contacto
01:00A Senhora da Rosa
DOMINGO
29 de setembro
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 AntiCrise
06:45	Portugal Selvagem
07:15 Hotel 5 Estrelas
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	Zig Zag
09:45	Programa a designar
12:00	Poplusa
13:00 Especial “Eleições
Autárquicas 2013”
18:30	Brasil Contacto - 2013
19:00 24 HorasDireto
20:00	Programa a designar
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Trio d´AtaqueDireto
23:45	Conversas
do Triângulo
00:15 24 Horas
00:45	Brasil Contacto - 2013
01:15 Agora
SEGUNDA-FEIRA
30 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da AlegriaDireto
07:15 Os Nossos DiasEstreia
08:00	Jornal da TardeDireto
09:11	Zig Zag
09:45 Profissões
10:15	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00T elejornalDireto
16:15	Só Visto!
17:15	Programa a designar
17:45 Nova Inglaterra
	Contacto - 2013
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 As Linhas de Torres
22:45 Os Compadres
23:30	Programa a designar
00:00 24 Horas
00:30 Nova Inglaterra
	Contacto - 2013
01:00 Há Conversa
TERÇA-FEIRA
1 de outubro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
09:45 A Verde e a Cores
10:15	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:15	Sonhar Era Fácil
17:00	Programa a designar
17:45	Conversas
do Triângulo
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Programa a designar
23:30 Em Reportagem
(Madeira)
00:00 24 Horas
00:30	Programa a designar
01:00	VIVA A MÚSICA

Agenda

comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

Colheita

de maçãs

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal (CASCM) organiza um passeio,
destinado à 3ª idade para a colheita das maçãs dia 2 de outubro. Saída do CASCM às
9h45, regresso às 16h. Se tem 55 anos e mais e quer participar nesta atividade, deverá
contactar o CASCM para obter mais informações. Tel: 514-842-8045.

Angariação

de fundos
para os bombeiros de portugal

de música da

FPM

A escola de musica da FPM vai começar no proximo mês. Quem estiver interessado a
aprender música e fazer parte da grande família da Filarmónica Portuguesa de Montreal por favor ligar para o 514 982-0688.

Jantar/Dançante

de outono

O Clube Oriental leva a efeito, sábado dia 19 de outubro pelas 19h30 na sua sede Jantar/Dançante de outuno com o DJ Entre-Nós (Marinho e Luis Melo). O oriental sempre
em movimento na cultura portuguesa todos são bem-vindos.

Festa

de

Halloween

O Rancho Folclórico Portugal de Santa Cruz organiza a Festa de Halloween no dia 2
de novembro pelas 18h30. A festa realiza-se na sala da Igreja St-Enfant Jésus. Haverá
um jantar, baile e um concurso para os mascarados com prémios. Venha festejar esta
linda noite mascarada connosco.

Nova Assembleia geral no centro
comunitário do Espírito Santo de Anjou

O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou informa a todos os seus membros
que a nova Assembleia Geral do Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou vai-se
realizar no dia 13 de outubro de 2013 às 15h00 na sua sede. Para mais informações:
514-353-1550 ou 514-793-0159. São todos bem-vindos.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 10 de
Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Evite precipitar-se nas decisões
que toma. Pense bem para que não se
arrependa mais tarde.
Saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como
rentabilizá-las.
Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

Balança: Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de
Vida. Amor: Poderá suscitar paixões
arrebatadoras, mas pense bem naquilo que realmente quer.
Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá
colocar em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, sendo
honesto e consciente das suas capacidades.
Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

Touro: Carta Dominante: Valete
de Espadas, que significa Vigilante e
Atento.
Amor: Procure não ter o seu coração
tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade.
Saúde: Previna-se contra as constipações.
Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. (colocar a imagem
da carta n. 61
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

Escorpião: Carta Dominante: Ás de
Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que o caracterizam. Motivará as
pessoas que estão ao seu redor.
Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e sem vigor físico.
Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas
profissionais. Mantenha a calma, de modo a
resolver os imprevistos da melhor maneira.
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

Gémeos: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Procure fazer uma surpresa à
sua cara-metade criando um ambiente
romântico.
Saúde: Procure descansar um pouco mais.
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete
chaves.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

Sagitário: Carta Dominante: Os
Enamorados, que significa Escolha.
Amor: O amor marcará esta semana.
Faça os possíveis para manter essa
estabilidade. Saúde: Propensão para
uma pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As suas
qualidades profissionais serão reconhecidas e
poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

Caranguejo: Carta Dominante:
Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.
Amor: Período favorável ao romance.
Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida.
Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite
estar muitas horas sem comer.
Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas
de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5
Leão: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a orientar a sua
vida. Seja solidário com quem solicitar
o seu apoio.
Saúde: Procure o seu médico assistente com
maior regularidade. Faça análises de rotina.
Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28
Virgem: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor:
o pessimismo e a falta de confiança
não favorecem a realização pessoal.
Saúde: Descanse o máximo que puder.
Se tiver oportunidade faça sessões de massagem. Dinheiro: Coloque em marcha um projeto
muito importante para a sua carreira profissional.Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Fondateurs
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre
Hebdomadaire | Semanário
25 avril/abril 1961
4231-B, Boul .St-Laurent,
Québec, Canada, H2W 1Z4

O Grupo Folclórico Portugal de Montreal da Santa Cruz, organiza no sábado dia 28 de
setembro pelas 19h00 na cave da igreja, um grande serão minhoto para angariar fundos
para os bombeiros de Portugal. Haverá petiscos, bar e baile, com a participação dos
Ranchos Folclóricos incluindo o Rancho Folclórico Português Norte a Sul. Entrada custa
5$. Bilhetes à venda à porta e também sexta-feira no Salão Nobre entre as 18h e 21h.

Escola

A VOZ DE PORTUGAL

Capricórnio: Carta Dominante: 3
de Ouros, que significa Poder.
Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie um período de descanso
a dois.
Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar a
sua semana. Tente travar essa tendência.
Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus
colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
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Membre officiel

Aquário: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Semana favorável ao convívio.
Convide alguns amigos para saírem
consigo.
Saúde: Poderá sentir-se mais cansado que o
habitual. Tome um duche quente e relaxe.
Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Peixes: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito.
Amor: Aproveite os momentos com
a família pois dar-lhe-ão um grande
bem-estar emocional.
Saúde: Cuide da sua alimentação com maior
vigor.
Dinheiro: Estará financeiramente estável, por
isso, poderá satisfazer um capricho seu.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

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

Trabalhar

alcoolizado até pode melhorar
desempenho, dizem juízes do Tribunal da Relação
ma empresa de recolha de resíduos (lixo) de Oliveira de Azeméis despediu um trabalhador que foi
apanhado a trabalhar com 2.3 gramas de álcool por litro de sangue. Não era o condutor do camião do lixo,
pois esse conduzia com “apenas” 1,79 gramas de álcool
por litro de sangue. Mas como é que a empresa soube?
Bem, durante a recolha do lixo no dia dos namorados
(14 fevereiro) o camião onde trabalhavam ambos os
funcionários despistou-se e tombou para o lado direito. Ambos foram despedidos, pois a empresa usou os
valores de alcoolémia detetados pelas análises feita no
hospital após o acidente. Agora, e segundo o Tribunal
da Relação do Porto, que confirmou recentemente uma
sentença de primeira instância, os resultados das análises ao sangue nunca poderiam ter sido usados pela
entidade patronal sem autorização do trabalhador. Por
outro lado, alegam ainda os juízes, não existe na Greendays (a empresa em causa) nenhuma norma proibindo o
consumo de álcool em serviço. Logo, o trabalhador tem
que ser reintegrado! “Vamos convir que o trabalho não
é agradável”, observam os desembargadores Petersen
Silva, Frias Rodrigues e Paula Ferreira Roberto. “Com
álcool, o trabalhador pode esquecer as agruras da vida e
empenhar-se muito mais a lançar frigoríficos sobre camiões, e por isso, na alegria da imensa diversidade da
vida, o público servido até pode achar que aquele trabalhador alegre é muito produtivo e um excelente e rápido
removedor de electrodomésticos.” Afinal, acrescentam,
não há qualquer indício de que o homem estivesse a recolher o lixo “aos tombos e aos pontapés aos resíduos,
murmurando palavras em língua incompreensível”. Por
outro lado, não há nas leis laborais “nenhuma exigência que faça com que o trabalho não possa ser realizado
com o trabalhador a pensar no que quiser, com ar mais
satisfeito ou carrancudo, mais lúcido ou, pelo contrário,
um pouco tonto”, fazem notar. A Greendays ainda não
decidiu se vai recorrer da decisão.
Mais uma, para o já muito controvérsias do sistema de justiça portuguesa. Não sei o que faz o Tribunal da Relação do Porto, e muito menos quais as
qualificações necessárias para ser juiz, nesse mesmo
tribunal, no entanto uma coisa é certa: enquanto
a grande maioria dos trabalhadores deste planeta,

lho. Uma vez as garrafas vazias, volta-se para casa
ao volante do seu automóvel, e se tudo correr bem,
repete-se a dose, no dia seguinte. E que dizer destes
senhores juízes? O que é bom para o pato também é
bom para o ganço. Se legalizam o consumo de bebidas alcoólicas em meio de trabalhado para o comum
dos trabalhadores, sendo eles próprios trabalhadores(?) e isentos de qualquer tipo de descriminação,
não estará longe o dia em que vamos ter o privilégio (à portuguesa) de ver entrar os meritíssimos no
tribunal com o seu cestinho da merenda na mão,
composto como não podia deixar de ser, de um bom
queijo de São Jorge e uma garrafa de tinto, “lá de
xima”. Como todo o bom empregado, merece uma
promoção, lá iremos encontrar estes senhores, um
dia, no Tribunal Constitucional, e aí, como já sabemos, a história é outra.
Com isto me vou, beber um copinho á vossa saúde.

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia
residencial de ﬁdo

10

$

por
mês1

Para os clientes Fido
25$ por mês para os
clientes sem serviço Fido

v

U

têm como diretiva, não beber qualquer tipo de bebida alcoólica, em meio de trabalho e, quanto a mim,
tal diretiva é plenamente justificada, por várias razões, todas elas de merecido valor, eis que da ponta
norte da Península Ibérica, sai um julgamento completamente oposto.
Razão para nos felicitar-nos, ou pelo contrário,
questionar se este grupo de juízes não tentaram simplesmente “inovar” pegando num sistema de justiça
que é aceite e implementado pela grande maioria
dos trabalhadores e empresários deste mundo, mas
que nem por isso, pode e deve necessariamente, ser
aplicado em Portugal. Apesar de tudo, Portugal é
um País independente e com ideias bem definidas e
inovadoras, tal como esta. Nada como uns copitos
de tinto ou branquinho para começar o dia, umas
minis para o almoço, um portinho para a merenda e
um bagacinho para terminar um duro dia de traba-

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2
(Nenhum custo interurbano)

v

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Visualizador e mensagem vocal incluído

------------------------------------------------------------------

Pode conservar o seu número
de telefone atual3

Este novo serviço é distinto do seu
telefone sem ﬁo e funciona com os
telefones residenciais atuais.
Consulte ﬁdo.ca/residentielle
Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Le service de téléphonie résidentielle sans fil fonctionne sur le réseau de Fido. L’appareil pour la téléphonie résidentielle sans fil est requis et vendu séparément, et des frais d’achat uniques de 30 $ s’appliquent. 1. Offre exclusive aux clients Fido actuels
abonnés à un forfait mensuel avec facture. Le temps d’antenne supplémentaire, les interurbains internationaux, l’itinérance, les options et les taxes sont
en sus et facturés mensuellement. 2. Les appels partout au Canada comprennent les appels du Canada vers un numéro canadien. Sous réserve des
Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido : fido.ca/modalites. 3 Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez
pas transférer votre numéro à Fido; consultez fido.ca/portabilite pour vérifier votre admissibilité. MCFido et les noms et logos associés sont des marques
de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions.
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Quem SÃO eleS?

Feijoada Brasileira
Antero Branco

P

ara os amadores de feijão, quando se trata de
uma feijoada à brasileira, é sempre ocasião de
festa.

a fé a esta Nossa Senhora nos contagia.
A coroa e o manto azul que ela porta, foi-lhes oferecidos pela princesa Isabel de Bragança, filha de D.
Pedro II, parente de Dom Duarte, que recentemente
visitou a comunidade.
A sua festa litúrgica é celebrada a 12 de Outubro, feriado nacional no Brasil desde 1980, quando o Papa
João Paulo II consagrou a Basílica, que é o quarto

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem as suas
fotos antigas para se advinhar “Quem são eles?” Devem
enviar as fotos por e-mail red@avozdeportugal.com
A senhora Conceição Rosario advinhou a foto da semana
passada. O casal era o senhor Duarte Miranda com a sua
esposa Faty.

beleza da semana

Ashley Avila Luis

A última vez que tive a oportunidade de a saborear
uma foi por altura de festa da Senhora da Aparecida
em Outubro de 2009.
A comunidade brasileira e o Grupo Coral Nossa Fé,
o grupo que quando anima as missas dominicais, nos
faz cantar, orar e, até praticamente, dançar, convidam
a comunidade em geral para a festa, em honra da sua
Padroeira, que terá lugar, Domingo, dia 13 de Outu-

músicos da semana

santuário mariano mais visitado do mundo, capaz de
abrigar cerca de 45 000 fiéis.
Além da feijoada que será servida com todos os seus
ingredientes e acompanhamentos, não vai faltar a famosa caipirinha e outras delícias do Brasil.
O bilhetes já se encontram-se à venda na secretaria

Melissa Cabral e Serena Dias da Filarmónica
Portuguesa do Divino Espírito Santo de Laval

bro. A missa da festa realizou-se na Igreja de Santa
Cruz, às 11h30 e a feijoada no “Salão Grande”, às
13H30. Sempre que os nossos irmãos brasileiros celebram a Senhora Aparecida, na igreja de Santa Cruz,

da missão e na agência de viagens Tagus. Para mais
informações podem entrar em contacto com a secretaria da Missão.
Estou convencido de que a comunidade portuguesa vai festejar juntamente com os nossos irmãos da Lusofonia esta festa Mariana que coincide com a última aparição da Senhora de Fátima
aos pastorinhos.

Luis Miranda
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ao
serviço da sua população
Sylvio Martins

S

enhor Luís Miranda, natural do Pico da Pedra,
é um dos políticos mais carismáticos e bastante
atento às necessidades da sua população “Angevine”. Está na política municipal há 25 anos.
Primeiro começou como vereador e, depois, beneficiando de algumas circunstâncias favoráveis, assumiu o cargo da vila de Anjou. Já fez muito por Anjou.
Muitos conhecem-no por ter valorizado a parte in-

dustrial que é uma das melhores e maiores em Montreal, e, sem esquecer a parte familiar, onde, o Sr.
Luis Miranda e a sua equipa, fizeram desta vila, um
dos lugares que se vive melhor em termos familiares.
Ruas limpas, parques sensacionais, lindíssimas piscinas, serviços comunitários de alta qualidade, etc.
“fusão” e “desfusão” de Anjou
Passou de cidade a “freguesia ou Bairro” muitos
estão a confundir o que é a diferença entre os dois.
O meu colega, Miguel Félix, fez um ótimo trabalho
para distinguir o que é em Portugal nesta edição e
para a próxima edição haverá outro artigo sobre a arquitetura política da cidade Montreal. Eu vou sugerir
a todos para lerem os artigos que vão explicar e identificar a polémica de “freguesia” ou “Bairro”.
O Sr. Luís Miranda bateu-se para que a sua cidade
continuasse “independente”, isto, na medida em que
numa aglomeração podia criar vários problemas para

os cidadãos. No entanto, e como todos sabem, Anjou
passou a ser uma “freguesia” de Montreal, isto apesar de continuar a liderar alguns serviços.
“Os cidadãos de Anjou não dão pela mudança.
Quase tudo continua na mesma. Os nossos serviços,
como a limpeza da neve, continuam a fazer-se. Se alguma coisa mudou, foi ao nível da representação política”, diz-nos Luís Miranda no seu gabinete. Hoje,
ninguém reclama para voltar ao tempo, antes da
‘fusão’”. Mas, há muitos direitos que foram tirados
da Câmara de Anjou. Antigamente não havia tanta
papelada como hoje. O presidente da câmara podia
decidir o seu futuro,... Hoje não é a mesma realidade.

3 Presidentes da câmara de montreal
e a comissão Charbonneau
A comissão Charbonneau inaugurada em 2011 e
que tem como objetivo, de despistar e apresentar alguns problemas, principalmente, na parte politica.
Esta comissão, já fez muito em Montreal e Laval.
Eles conseguiram incursionar e infiltrar-se na indústria da construção de cidades como Laval e Montreal, esta última, com fama de ser uma das melhores
do mundo, pela sua qualidade de vida e multiculturalismo. Dois dos presidentes da Câmara de Montreal
decidiram deixar as suas funções, nomeadamente
Gérald Tremblay e Michael Applebaum. A comissão
já foi a vários lugares incluindo, duas vezes a Anjou para verificar alguns papéis, se tudo estava nos
conformes. O Sr. Luis Miranda confirmou que foram,
verificaram alguns contratos e papéis mas, tudo estava em ordem.

A comissão não encontrou nada fora da legalidade.
Muitos portugueses pensam que Sr. Luis Miranda,
usou e abusou do seu titulo, mas, a realidade é que
não há nada que possa afirmar que vai ser interrogado pela unidade anticorrupção provincial canadense.
As próximas eleições em Montreal estão a chegar. No dia 3 de Novembro, devem decidir quem
vai estar à frente da cidade de Montreal, mas,
também não se esqueçam que o Sr. Luis Miranda e a sua equipa independente, estarão também,
presentes nestas eleições. A Voz de Portugal deseja
muitos “votos” para continuar a defender os cidadãos de Anjou.

Bijouterie rOYALES D’OR

1120 LAURIER OESTE, OUTREMONT - PROP.: NAFISSA
- Compramos ouro e prata
- Nova colecção de jóias em ouro e prata
e também a colecção chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514.564.4664 | 514-209-6652
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Freguesia:
É o nome que tem a menor divisão administrativa.
Trata-se duma subdivisão dum concelho e é obrigatório, no sentido de que todos os concelhos têm pelo
menos uma freguesia (cujo território, nesse caso,
coincide com o do concelho), excepto o de Corvo,
nos Açores. A freguesia é dirigida por uma Junta
de Freguesia, um órgão executivo que é eleito pelos membros da respectiva Assembleia de Freguesia,
à excepção do presidente, (o primeiro candidato da
lista mais votada é automaticamente nomeado Presidente da Junta de Freguesia). A Assembleia de Freguesia é um órgão eleito directamente pelos cidadãos
recenseados no território da freguesia, segundo o

cutivo colegial, que é a Câmara Municipal, ambos
eleitos directamente pelos munícipes. A Assembleia
Municipal é constituída pelos presidentes de todas as
freguesias que integram o respectivo município e por
membros directamente eleitos, cujo número tem que
ser igual ao número de presidentes de Junta mais 1
e os restantes calculados conforme a população de
cada município. Os membros da Assembleia Municipal designam-se de Deputados Municipais e exercem
mandatos de 4 anos. A Câmara Municipal é constituída pelo Presidente da Câmara Municipal e por vários
vereadores, cujo número varia conforme a população
de cada. Este órgão é eleito directamente pelos munícipes por um mandato de 4 anos, e a sua composição
é proporcional aos votos recebidos pelos partidos e
grupos de cidadãos que concorrem à eleição. A Constituição trata do município dos artigos 249 até o 254.
O método de Hondt:
É um método para alocar a distribuição de deputados e outros representantes eleitos na composição de
órgãos de natureza colegial. O método tem o nome
do jurista belga que o inventou, Victor D’Hondt. O
método consiste numa fórmula matemática, ou algo-

método de Hondt, através de listas. A freguesia está
representada nos órgãos municipais pelo presidente
da Junta, que tem assento, por inerência do cargo, na
Assembleia Municipal. Essa estrutura se define pelas
leis, como pela Constituição portuguesa, com os artigos 244 até o 248.
Município:
Talvez a divisão administrativa mais consistente e
estável do país é a municipal. Portugal está actualmente dividido em 308 municípios, que são tradicionalmente conhecidos como “concelhos”. O município tem geralmente o nome da sua maior localidade,
a qual costuma ser a sede dos órgãos da administração do respectivo concelho. O município, é administrado por uma Assembleia Municipal, com um exe-

ritmo, destinada a calcular a distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes, em que cada mandato é
sucessivamente alocado à lista cujo número total de
votos dividido pelos números inteiros sucessivos, começando na unidade (isto é no número 1) seja maior.
O processo de divisão prossegue até se esgotarem
todos os mandatos e todas as possibilidades de aparecerem quocientes iguais aos quais ainda caiba um
mandato. Em caso de igualdade em qualquer quociente, o mandato é atribuído à lista menos votada.
Domingo,a partir das 18h, os interessados poderão
seguir os resultados destas eleições em Portugal,na
RTPi.Na próxima semana, a explicação do sistema
das autárquicas quebequenses, que terão lugar a 3 de
Novembro próximo.

D

Miguel Félix

omingo próximo, os portugueses inscritos, na
lista eleitoral, irão votar nas eleições autárquicas. Mas como funcionam em termos de estrutura, essas autárquicas locais?.

clínica de optometria luso

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Mário Miranda, escultor em Montreal
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Tony Saragoça

M

ário Miranda, artista escultor, nasceu em
Ponte de Lima, no norte de Portugal. Mário foi iniciado às artes desde a sua infância, primeiro, pelo seu pai, restaurador, que lhe permitiu
aprender, entre outras, as técnicas necessárias ao
desenvolvimento e reconhecimento professional,
que deram origem às suas primeiras exposições
em 1968, com a idade de 16 anos.
O clima político da época dos anos 60, sobre a influência do ditador Salazar, leva-o a explorar novos
horizontes (i.e. Espanha, França, Itália, Grécia, Ho-

Contemporains du Québec à Montréal”. Mário Miranda explora a abordagem das mitologias e iconografias
da cultura popular portuguesa, no universo da arte
contemporânea, sob uma versão popular do Galo de
Barcelos. Reutilisando estes elementos, redimencionados, o artista presta uma grande atenção, ao aspeto
formal tradicional. Corações multicolores,pruduzem
um movimento de ritmo das formas de um dialetopoético e visível. São esculturas móveis,girando sobre um
eixo no intermediário do vento,refletindo formas policromes, tecnicamente obtidas sobre o aço inoxidável.
Mário Miranda é o autor de sólidas obras públicas no
sul de Portugal, onde viveu vários anos. Também é representado na Europa, onde ele integra colecções privadas em diversos países como: Portugal, França, Alemanha, Italia, Grécia, Inglaterra, Holanda e Canadá.
Aos interessados que quiserem admirar as suas obras,
podem fazê-lo visitanto o Centro de Artes Contemporâneas do Quebeque, das 10h00 às 15h00, no 4247
Saint-Dominique, Montréal, QC, H2W 2A9. A entrada é gratuíta e as suas obras estarão expostas até ao 18
de Outubro.Aconselhável telefonar antes para o 514842-4300.

iMPORtAtiOnS

ItAL
landa) ao mesmo tempo contribuíndo nos conhecimentos e desenvolvimento da sua identidade artistica.
De volta a Portugal nos anos 1979, dirigiu os ateliers
de artes plásticas, mas, foi em 1982 que a escultura se
tornou o seu principal modo de expressão.
A influência clássica, levou-o para uma pedreira de
mármore no sul do País. De baixo relevo, seguido de
temas da mitologia grega, e passando pelo tridimencional, onde o sobre-realismo e o neo-figurativo que
lhe permitiu em 1990 de se apresentar como um artista
de influência no seu País. Foi em 1996, que tiveram
início as suas obras públicas: Henrique o Navegador,
das mãos à natureza, o Homem do Mar, Sephinx, Celeiro do Algarve, Phenix.
Mário Miranda tem participado em muitas exposições notamente: Mitos e arquetipos, Sagres Forteresse, Centro cultural Paredes de Coura, Arte na Planicie
‘Mar contemporâneo’ Expo Lisbonne (Oceanos).
O projeto Galo Celo.
Nas esculturas apresentadas no “Centre des Arts
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Merkel, a “queridinha
da Alemanha”
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Os jornais alemães destacam hoje Angela
Merkel, a “queridinha da Alemanha”, depois da
larga vitória da chanceler alemã nas eleições legislativas de domingo, mesmo que tenha acabado por ficar aquém da maioria absoluta.
“A queridinha da Alemanha” é o título do diário Berliner Monrgenpost, acompanhado de uma fotografia
de Angela Merkel sorridente, depois de ter conquistado 41,5% dos votos, de acordo com resultados oficiais provisórios. O partido conservador CDU “deve
o seu sucesso, antes de mais nada, à forte popularidade da chanceler”, sublinha o jornal. Já o Handelsblatt, jornal do mundo empresarial, vê nesta vitória
uma consequência directa da política europeia dos
últimos anos. “A estratégia de dar (assistência aos
países europeus) apelou aos eleitores alemães”, refere o jornal. O diário conservador Die Welt evoca o
“triunfo de Merkel” e chega ao ponto de dizer que a
chanceler ganhou “sem o seu partido”.
“Se ela agrada tanto aos alemães é porque faz o
seu trabalho discretamente, aparentemente sem
nenhum narcisismo e não incomoda nem perturba
os cidadãos”, refere.No entanto, os jornais alemães
não se esquecem que a chanceler ainda tem que
coligar-se para conseguir governar, podendo optar entre aliar-se ao social-democrata SPD (25,7%,
segundo os resultados provisórios) ou aos Verdes
(8,3%). “Chanceler procura companheiro”, titula o
jornal de centro-direita Berliner Zeitung, enquanto o
de centro-esquerda Süddeutsche Zeitung escreve
“Merkel não pode fazer outra coisa a não ser escolher”.Apesar de estarem avançadas, as negociações
com eventuais parceiros de coligação poderão não
ser fáceis. CDU/SPD ou CDU/Verdes: “nenhuma
das opções é confortável”, pode ler-se na página da
internet do semanário de centro-esquerda Die Zeit.
Dentro do SPD, “ninguém quer realmente aliar-se a
Merkel” porque “não seria uma aliança entre iguais”
e “pode terminar como em 2009 ou pior”, escreve o
Der Spiegel no seu site, referindo-se às legislativas
de há quatro anos, quando o SPD teve o seu pior
resultado depois de ter governado coligado com Angela Merkel. Quando a uma aliança com os Verdes,
todas as tentativas ao nível regional terminaram mal.

Segundo

resgate? “Só se
os políticos conduzirem a isso”

O

antigo líder social-democrata, Marcelo Rebelo de Sousa, falava no habitual espaço de
opinião que protagoniza no ‘Jornal das 8’ da TVI,
sublinhou que o País não corre, pelo menos para
já, o risco de enfrentar um segundo resgate, e que,
a acontecer, será a reboque das posições assumidas pelos líderes dos principais partidos.
“Eu acho que não [estamos na iminência de um segundo resgate]. A não ser que os políticos conduzam para
isso”.A afirmação pertence ao comentador Marcelo Rebelo de Sousa que, ontem à noite, na antena da TVI,
lançou algumas farpas à estratégia discursiva aplicada
a esta matéria, tanto por parte do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, como pelo secretário-geral do PS,
António José Seguro.“Falar assim de segundo resgate
é dar uma sensação de insegurança da parte do primeiro-ministro de Portugal, do potencial futuro primeiro-ministro de Portugal que leva a que os juros estejam
como estão, acima de 7%”, fez sobressair Marcelo.E
neste sentido, acautelou o antigo presidente do PSD,
“se houver a tragédia de um segundo resgate terá de

haver um programa que não é só cautelar. Assim como
no primeiro programa de ajustamento, aqui vão ter que
estar os três”.O também conselheiro de Estado evocava, assim, perante esse cenário, a necessidade de um

acordo entre os partidos que assinaram o memorando
de entendimento, acordo esse que já falhou, recorde-se,
aquando do apelo do Presidente da República, Cavaco
Silva, para um consenso com vista à salvação nacional.

Durão Barroso saúda
Merkel por “sucesso marcante”

O

presidente da Comissão Europeia felicitou
“calorosamente” a chanceler Angela Merkel
pelo seu “sucesso marcante” nas eleições legislativas de hoje na Alemanha, indicou à Lusa a porta-voz de Durão Barroso.
Segundo a porta-voz, Leonor Ribeiro da Silva, Durão Barroso “transmitiu as suas calorosas felicitações
à chanceler Merkel” pela vitória clara nas eleições
legislativas alemãs hoje realizadas, nas quais o seu
partido, CDU, deve obter a maioria absoluta, graças
a um resultado histórico.
As cadeias públicas de televisão da Alemanha estão
a avançar que os conservadores CDU-CSU venceram

hoje, com maioria absoluta, as eleições legislativas,
pelo que Merkel poderá governar sozinha, sem necessitar de recorrer a uma coligação com os sociais-democratas (SPD).
A chanceler deu ao partido CDU o melhor resultado
desde a reunificação do país, em 1990, com 42,5%
dos votos, uma subida de cerca de nove pontos percentuais relativamente à última eleição em 2009, de
acordo com projeções baseadas nos resultados parciais difundidas pela cadeia pública ZDF. A CDU
surge bem distante do SPD, que, com 25,9% dos
votos (mais 2,9 pontos), está mais próximo do fraco
resultado.

Crescimento global
“continua mitigado”
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A

directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde, afirmou hoje que
a economia mundial está a assistir a
“alguns sinais de recuperação”, mas
que “o crescimento global continua
mitigado”, reconhecendo que há “diferentes velocidades” de crescimento.
“O FMI vai divulgar as suas previsões atualizadas nas próximas semanas. Para já, deixem-me dizer que,
enquanto assistimos a alguns sinais
de recuperação, o crescimento global

continua mitigado”, afirmou Lagarde,
num discurso na Câmara do Comércio
norte-americana em que falou sobre as
perspetivas para uma economia global
dinâmica.
De acordo com a diretora-geral do
Fundo, “mais e mais economias estão
a mover-se a diferentes velocidades”,
pelo que “os frutos do crescimento estão longe de serem amplamente partilhados”, dando continuidade a um relatório recente da instituição.
O FMI afirmou que os países devem
ter “limites de velocidade” e evitar reduzir os défices orçamentais demasiado depressa, mesmo quando estão sob
pressão dos investidores por terem uma

dívida elevada.Lagarde destacou que,
“pela primeira vez em muito tempo,
a zona euro está a começar a crescer,
apesar de ainda estar muito por fazer”
e que, nos Estados Unidos, “o crescimento está a arrancar”.
No discurso, a responsável citou uma
análise recente do FMI sobre os efeitos de contágio (‘spillover’) entre as
economias, indicando que se as cinco
maiores economias do mundo adotassem um conjunto de políticas “mais
rigorosas, amplas e compatíveis”, o
Produto Interno Bruto (PIB) mundial
aumentaria em cerca de 3% no longo
prazo.
Relativamente à economia norte-americana, Christine Lagarde referiu que o
facto de a recuperação estar a ganhar
força é uma “boa notícia para a América e uma boa notícia para o mundo”.
Destacando que “a criação de emprego é o ingrediente chave para qualquer
recuperação económica, seja doméstica ou global”, a antiga ministra das
Finanças de França disse que os números para os Estados Unidos apresentam
uma imagem pouco clara, uma vez que
a taxa de desemprego está a cair (7,3%
em agosto), mas a taxa de atividade
também permanece em queda e o emprego continua muito abaixo dos níveis
anteriores à crise.
Por isso, recomendou às autoridades
norte-americanas que consolidem as
contas públicas, que terminem a reforma do setor financeiro e que abandonem as medidas não convencionais de
estímulo à economia de forma gradual
e em sintonia com a recuperação da
economia e do mercado de trabalho.A
diretora-geral do FMI dedicou ainda
algum tempo do seu discurso aos países emergentes, considerando que, “em
grande medida, ajudaram a economia
mundial durante a crise”, mas que, ago-

ra, “a sua dinâmica está a abrandar”.
“Para alguns, isso pode ser uma mudança em direção a um crescimento
mais equilibrado e sustentável. Para
outros, reflete a necessidade de corrigir
os desequilíbrios que tornaram esses

países mais vulneráveis à turbulência
recente dos mercados”, afirmou, sem
se prolongar mais sobre esta matéria.
Lagarde disse, por fim, que o Fundo
está a proceder a uma série de reformas
do seu modelo de governação, com as
quais pretende reforçar a capacidade
de prevenção e resolução de crises,
o que vai implicar uma alteração nas
quotas dos Estados membros, apelando
ao apoio de todos os países, “incluindo
dos Estados Unidos”.
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justifica falta
escolar a menina de
5 anos

A

lanah Pullard quis visitar a Casa Branca e
para tal decidiu não ir ao infantário. Assim
que se cruzou com Barack Obama, a menina de
cinco anos pediu ao Presidente que lhe passasse
uma justificação escolar. O momento foi captado em fotografia e publicado no Twitter da Casa
Branca.
O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama,
justificou a falta escolar a uma menina de cinco anos,
que decidiu não ir um dia ao infantário para poder
visitar a Casa Branca.A menina visitou a casa oficial
de Obama e assim que se cruzou com o chefe de Estado norte-americano decidiu pedir-lhe que escrevesse uma nota para entregar à professora, de modo a
justificar a sua ausência no infantário.O momento em
que a menina olha atentamente para as mãos de Obama enquanto este escreve uma nota foi fotografado e
partilhado no Twitter da Casa Branca

Sobe

para 81 número de mortos
em duplo atentado em igreja

O

número de mortos no duplo atentado suicida
perpetrado em frente a uma igreja, no final
da missa, este domingo, na cidade de Peshawar,
no noroeste do Paquistão, aumentou para 81, enquanto o de feridos supera a centena.
O médico Arshad Javed, do hospital Lady Reading,
o principal hospital público da cidade, disse à agência
AFP que, esta madrugada, o número de mortos subiu
para 81, entre os quais se incluem 37 mulheres. Do ataque contra a igreja de Todos os Santos de Peshawar, a
principal cidade da província paquistanesa de Khyber

que, segundo constatou um jornalista da AFP, mais de
100 manifestantes bloquearam uma autoestrada durante várias horas.Das primeiras páginas dos jornais locais
constam imagens do que restou da ação levada a cabo
por dois bombistas suicidas que detonaram explosivos de até seis quilogramas cada um -, de acordo com fontes
policiais, quando centenas de fiéis saiam da missa de
domingo.O noroeste do Paquistão é um bastião conservador de vários grupos de rebeldes islamitas, incluindo
o Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP), aliado
da Al-Qaida e responsável por inúmeros atentados sui-

Pakhtunkhwadu, no noroeste do país, resultaram também 131 feridos, de acordo com os dados facultados
pelo mesmo responsável. “Há inúmeros feridos que
ainda se encontram em estado crítico”, afirmou Afsad
Khan, da polícia local, por seu turno, em declarações
à agência Efe, indicando que “a situação na cidade é
normal, não estando prevista qualquer medida especial de segurança” para hoje na sequência do ataque.
Peshawar e outras localidades paquistanesas, incluindo Islamabad, foram palco de protestos generalizados
da comunidade cristã contra o que foi já considerado
o mais sangrento ataque de sempre contra esta minoria religiosa no país.Hoje na capital acontecem novas
concentrações que, esta manhã, afetaram o tráfego, já

cidas que fizeram mais de 6.000 mortos desde 2007, o
qual reivindicou a autoria do atentado.O movimento
disse ter criado uma nova fação, Junood ul-Hifsa, para
matar estrangeiros para vingar os ataques de ?drones’
contra os talibãs e membros da Al-Qaida nas zonas tribais da região junto à fronteira afegã.”Levámos a cabo
atentados bombistas suicidas na igreja de Peshawar e
vamos continuar a atacar estrangeiros e não muçulmanos até que os ataques de ?drones’ parem”, afirmou
Ahmad Marwat, porta-voz do grupo, ao telefone, em
declarações à agência noticiosa francesa.A comunidade cristã no Paquistão representa 2 % da população do
país, que tem 180 milhões de habitantes.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa
O MeLHOR SeRViÇO de LiMPeZA A SeCO
• Especializado na reparação de fechos e forros de
todo o tipo de casacos (couro e camurça, etc.)

• talhamos chaves
• Fazemos alterações e
todo o serviço de sapateiro

temos bons preços
Peter: 514.844-0442

20, St-Cuthbert

(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980
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José Contente
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

N

esta pré-campanha eleitoral sinto necessidade
de falar um pouco sobre o que sei ou vou ouvindo acerca dos candidatos à Câmara Municipal
da minha cidade – Ponta Delgada.
Pelo Partido Social Democrata temos uma figura interessante que já se encontra ao serviço da Autarquia
há algum tempo. Dizem por aí que é boa pessoa. Talvez. Não o conheço o suficiente, nem ao seu trabalho,
para dizer muito ou pouco sem faltar à verdade.
Já no que se refere ao Dr. José Contente conheço bem
o seu projecto e algo sobre a pessoa. E entendo, como
cidadã, ser meu dever passar essa informação a quem
me lê e/ou me ouve.
Curiosa a força deste homem que durante dezasseis
anos no Governo dos Açores tanto e tão bem fez pela
Região. Curiosa a força deste homem quando afirma
convictamente que internacionalizará a cidade de Ponta Delgada, explicando metas, objectivos viáveis, soluções reais e possíveis.
Não será, também, uma pessoa de bem?
Ao ter nos seus projectos para a Autarquia o investimento no emprego e nas questões sociais concretas
em parceria com o governo está a dar esperança às
pessoas que tanto dela necessitam em tempos de crise
económica e social. O candidato pelo partido socialista não faz afirmações levianas e sem fundamento
quando, olhos nos olhos, nos diz da sua vontade de
ajudar quem mais precisa.
Espero que o povo esteja atento a este homem bom
– o Dr. José Contente – ouvindo com atenção as suas
propostas para um trabalho profícuo na Câmara do
maior concelho dos Açores.
Ponto 2 – O CASAL
Sob o céu azul da Ilha a montanha desenhava-se serenamente naquela manhã. Coberta de vegetação verde
de vários verdes feita olhava sobranceiramente os homens que por ela passavam sem a compreender nem
apreender. Porque as montanhas, tal como as árvores
e as pedras também necessitam do olhar a crescer de
admiração sobre a sua beleza rara e protectora de catástrofes vindas do interior da terra que por vezes as
rasga soltando brados e lumes de tremer e de temer.
Mas os homens andavam atarefados procurando-se
em recantos exteriores a si e às belezas que a natureza
oferece cada manhã de cada dia de cada tempo humano e divino. Por isso perderam aquela manhã da Ilha
em que a montanha serenamente os olhava esperando
um sorriso ou um afago.
O casal que seguia o trilho de terra passava despercebido a alguém que por ali passasse apressado por afazeres cruéis que lhe retiravam tempo para descansar o
olhar no azul do céu, nos verdes de vários verdes feitos, no escutar do silêncio profundo e bondoso transportador de serenidade e renovador de forças. Entre o
casal e os que passavam só seres atentos aos mistérios
do mundo podiam observar alguma diferença. Era a
matéria do espírito a afastar-se da matéria da terra. E

Portugalíssimo

CRÓNICAS

Vozes Que Se Precisam

isso não é visível senão para almas puras desprendidas
de interesses menores.
Tinham vivido amor raro e desprendido. Tinham em
tempos gerado filhos que partiram à procura de outras
gentes, outras felicidades. Hoje eram únicos na unicidade de interesses partilhados através de milhares
de anos na contagem de tempos de deuses e não de
homens. Porque os deuses sabem o comprimento dos
dias que não são consumidos pelo nada das realizações vividas sem o trabalho em contraponto aos dias
preenchidos com vigor e alma resultando em bordados
imensos feitos ponto por ponto sobre panos de beleza
rara onde fios de alta delicadeza reproduzem pássaros
e flores e folhas como quem dispõe jóias sobre veludo
escuro a apresentar real beleza.
Por tal facto, a união perfeita do casal que seguia o
trilho de terra antes seguido por outros seres de semelhante estatura afectiva isenta de prisões sociais
ou outras pertencentes a almas desconhecedoras de
segredos de beleza tão rara e preciosa, dizia eu que a
união do casal a que aqui faço referência tinha laivos
de sobrenatural apesar da sua vivência terrestre ser um
facto não contestável. Por isso não parecia interessar-lhes senão o passo dado a cada momento do tempo
que para os dois tinham reservado. Se alguém os viu,
não os compreendeu. Os homens da vida que se afadigam em pormenores grados a que chamam de riqueza e prazer não podem perder tempo com os loucos
e os amantes do belo e do simples. Vivem demasiado ocupados com o chamamento feroz daquilo a que
apelidam de festa traduzido em repastos ou cházinhos
manhosos onde reputações são arrasadas e famílias
destruídas por palavras que criam factos irreversíveis
repetidos largamente como quem atira sobre as cidades e a vida papéis coloridos que todos querem apanhar para de novo atirar aos ventos soprantes que os
dispersam falsificando realidades que antes permaneciam na privacidade de lares amorosos e sólidos.
É no chamar para essa realidade de um tempo perdido na obscuridade de lugares tristes porque de seriedade e amizade duvidosas que este texto produz sentido
e clama por uma justiça que não consta de manuais
de direito estudado e aplicado nas instituições formais,
como as universidades e os tribunais. É na defesa do
amor verdadeiro que só cabe nas almas que perceberam a vida a dois como uma das vitórias mais importantes e mais sábias da natureza humana acolhida pelo
divino que as palavras aqui escritas fazem sentido. É
na certeza que a todos é dado um momento de paragem para reflectir numa mudança de rota onde a escolha do belo e do bem é a possibilidade mais racional
para uma vida que seja Vida que me atrevo a dizer-vos
do meu pensamento e da minha vivência que é preciso
ir à procura da simplicidade das coisas não materiais
para nos confrontarmos com a alma branca e de luz
que existe em cada um de vós, em cada um de nós.
Foi assim que o casal que seguia o trilho de terra se
descobriu e decidiu que, mesmo ignorado pelos vulgares habitantes da Ilha, continuaria a passear de mãos
dadas, a dormir em cabana de amor, a alimentar-se dos
frutos da terra. E a olhar o céu em noites de afecto sem
que qualquer preocupação viesse perturbar o seu espírito ou abalar as suas convicções.

Produtora:
Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosavelosa1@gmail.com

Hélio Bernardo Lopes
A mui recente reaparição do Presidente Cavaco Silva veio tapar um buraco que vinha crescendo desde
há muito, fruto da sua quase total ausência perante o
cataclismo que vai varrendo a vida da grande maioria
dos portugueses. Com a natural exceção dos governantes atuais e dos seus apaniguados, raros deverão
ser os portugueses que continuam a rever-se na atual
política suicida para quase todos nós.
Se esteve como se lhe impunha em face da pergunta impertinente ao redor de um diploma que ainda
não viu, também é evidente que continua, perante o
atual suicídio governativo, a quedar-se a anos-luz das
tomadas de posição assumidas ao tempo do anterior
Governo de José Sócrates. É a noite e o dia. Diferente
teria sido a razão do jornalista em causa, se tivesse
questionado o Presidente da República sobre o possível imperativo, na atual situação do País, de um real
sobressalto cívico.
Em contrapartida e muito mais assertivo, esteve aí o
embaixador Seixas da Costa, salientando que o Governo prescindiu deliberadamente de ter uma política
europeia, o que de há muito se nos vem metendo pelos olhos adentro. De resto, um tema que o Presidente Cavaco Silva, por diversas vezes, se determinou a
abordar, embora sem reais efeitos sobre a ação governativa. Mas o nosso embaixador voltou a acertar
quando referiu que o Governo se move por um seguidismo sem limites face àquilo que presume que agrada a Berlim, salientando que Portugal devia ter lutado por uma discriminação positiva, em vez de aceitar
tudo o que lhe deram. E conclui com este verdadeiro
mimo: a nossa diplomacia em Bruxelas (ainda) ajuda
a mostrar as nossas fragilidades, em vez de potenciar
o País. É obra. Uma obra desde sempre muito nassa.
Por fim, a intervenção de Vasco Lourenço, neste último sábado, em Alcáçovas, durante um encontro comemorativo dos quarenta anos do início do Movimento das Forças Armadas. De um modo absolutamente
expectável, mostrou-se inconformado com um país
sequestrado pelo medo e dirigido por corruptos, por
aldrabões, por pessoas sem ética nem moral. Pois, é
uma verdadeira legião a dos que, em crescendo, vem
pensando isto mesmo. Sem ir às causas da tragédia
hoje a ser vivida pela esmagadora maioria dos portugueses, reconhece que não se aproveitou o 25 de Abril
para construir um país melhor do que o que hoje existe, mostrando-se inconformado com o facto de Portugal se ter tornado um protetorado de forças estrangeiras. Lamentando que tudo esteja a ser privatizado,
reconhece o que também quase todos os portugueses
dizem: somos dirigidos por pessoas que tudo espezinham para comer à mesa dos poderosos. Quem ande
pelas ruas e fale sobre o País e o nosso futuro, pois, o
que escuta são reações como estas de Vasco Lourenço,
em Alcáçovas.
Mas há perguntas que se impõe colocar: não vivemos nós numa (dita) democracia, onde foram os portugueses a escolher esta atual e garantidamente fatídica Maioria-Governo-Presidente? E não se fartou
Mário Soares de por aí andar a garantir que Pedro
Passos Coelho era uma pessoa simpática e com quem
se podia dialogar? E que é feito, por exemplo, da sua
voz, como das de Jorge Sampaio, Eanes, Guterres,
Constâncio, Almeida Santos, Jaime Gama, mesmo
Ferro Rodrigues? E não é verdade que nos surgem,
a cada esquina, os (ditos) socialistas-democráticos
Luís Amado, Joaquim Pina Moura, Augusto Mateus,
entre muitos outros, a contemporizar com a atual
Maioria-Governo-Presidente e com a respetiva política? E que é feito dos militares, logo a começar pelos
seus chefes supremos?
Ou seja e em síntese: a Constituição da República
diz que a soberania reside no Povo, mas a verdade é
que este, com plena liberdade, escolheu o caminho
que se está a ver. Foi enganado? Claro! Mas se houve
uma maioria, mesmo pequena, que se deixou enganar, que fazer? Infelizmente, ficou a faltar-nos uma
explicação essencial de Vasco Lourenço para a realidade a que todos fomos conduzidos.
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Calotes E Dívidas
Irrecuperáveis
Augusto Machado

O número de contribuintes que integram a lista
de devedores à Autoridade Aduaneira e que tem
dívidas de valor superior a um milhão de euros
ascende a 238. Na sua totalidade, de particulares
e empresas com impostos em falta é muito superior, dizem as estatísticas, e ultrapassa atualmente os 30 mil e 500 casos. Esta é a lista mais recente
atualizada.
Entre os que ostentam dívidas fiscais acima de um
milhão de euros, estão 149 contribuintes singulares,
incluindo sócios e gerentes de empresas. A estes,
junta-se um grupo de 78 empresas que respondem
por dívidas entre um e cinco milhões de euros e
onze sociedades que devem mais de cinco milhões
de euros.
Não há dados sobre o montante global da dívida
destes 238 grandes devedores, mas se cada um estiver em falta com um montante próximo do patamar
mínimo considerado, a regularização destas situações faria entrar nos cofres do Estado cerca de 282
milhões de euros (tendo em conta os 11 contribuintes a dever mais de 5 milhões) – um valor idêntico
ao que o Governo pretende poupar com o aumento
da idade da reforma para os 66 anos e com o agravamento do fator de sustentabilidade.
Há sete anos, quando pela mão do ministro Teixeira dos Santos, esta lista arrancou, foram publicados os nomes de 290 devedores, entre os quais se
destacavam 15 com dívidas que ultrapassavam um
milhão de euros. Ao longo dos anos foram publicitados mais de 47 mil e seiscentos casos de pessoas e
empresas que mantiveram a situação por regularizar
depois de esgotados todos os procedimentos de pagamento.
E foi, e é, por causa destas dívidas irrecuperáveis
e outros gastos desnecessários, como a construção
de estádios de futebol que ainda hoje estão às moscas, que o atual Governo foi buscar alguém capaz
de resolver o “buraco” financeiro – o ministro das
Finanças - Vitor Gaspar.
O homem tinha ideias como equilibrar o Orçamento de Estado que agradavam à coligação PSD e
CDS-PP e à Troyka, mas não aos partidos da Oposição. O homem foi provocado e mal tratado da pior
forma possível - era humano e não resistiu às provocações. Demitiu-se.
O Governo não perdeu tempo em encontrar a substituição; Maria Luís Albuquerque foi a escolhida
para substituir Vitor Gaspar como ministra das Finanças.
Só que, os partidos da Oposição, mais uma vez,
não perderam tempo em vasculhar o passado da
nova ministra, e tal como aconteceu com o Gaspar,
também pedem a sua demissão alegando que: “a
ministra não tem condições éticas e políticas para
continuar como ministra das Finanças”.
Em causa está o seu passado como técnica ao serviço do Instituto de Gestão de Crédito Publico (IGCP)
em 2009 e 2010 – à contratação de um “swap” pela
EP (Estadas de Portugal).
A ministra refuta todas as acusações feitas recentemente por Almerindo Marques, ex-presidente
da EP, que libertou dois documentos que lançaram
ainda mais confusão entre os partidos. Um dos documentos tem a ver com a assinatura da ministra sobre a contratação de um empréstimo de 150 milhões
de euros ao Deutsche Bank que envolvia um swap.
“Era um custo excessivo do financiamento”, foi o
argumento usado pela então técnica do IGCP, hoje
ministra das Finanças.
Por sua vez, o PSD, pela voz do seu leader parlamentar, não demorou a dizer que, “está inequivocamente demonstrado” que a ministra das
Finanças nunca mentiu ao Parlamento no caso
dos swaps. Com o enredo desta telenovela é caso
para se dizer: “Por favor, Gaspar - volta que estás perdoado...”

As

bem-aventuranças

REGRESSO A CASA: Um diário açoriano

Joel Neto
Terra Chã, 14 de Janeiro de 2013

A

os sábados vogamos pela ilha, em silêncio:
de Angra à Praia da Vitória, através do Farol das Contendas; a seguir em direcção aos Biscoitos, para comprar fruta nas barraquinhas em
frente à praia; e finalmente pela Canada dos Vinte, em Santa Bárbara, de cujo limite Leste se podem abarcar três ilhas vizinhas num só olhar – e
onde às vezes, embora vivamos a não mais de dez
quilómetros, nos imaginamos a ter uma casa de
férias.
No meio do mar as distâncias são diferentes, e em
todo o caso voga connosco a paisagem, o trajecto, a
certeza reiterada de que a água é aquilo que nos une,
muito mais do que aquilo que nos separa. De modo
que, às vezes, quebramos o silêncio e ouvimos os
Radiohead, às voltas há meses no leitor de CD do automóvel: “Such a pretty house, such a pretty garden/
No alarms and no surprises…” Mas, ainda assim, não
dizemos nada.
O nosso deleite, apesar destas crónicas, é de algum
modo interior. De contrário, nenhuma da bondade
desta mudança – deste regresso – prevaleceria sobre
o impulso original de autolegimitação que tão regularmente, durante as grandes transformações operadas pelos citadinos, não apenas reduzem o Bem a um
efeito colateral do Mal, como transformam essa operação no grande retrato deste tempo.
Também nós os dois, ainda que retirados agora de
cena, somos mensageiros de uma civilização que se
desencontrou do rasto de Deus. Mas ainda não perdemos a capacidade de amar – e, enquanto assim for,
nem tudo estará perdido.
Por exemplo: ainda há dias parámos numa dessas
novas lojinhas biológicas – ou “orgânicas”, ou “sustentáveis”, ou lá como se chamam – com que os da
cidade, mesmo numa ilha deste tamanho, gostam de
demonstrar aos do campo como estes, afinal, estive-

ram enganados a vida toda. Apreciámos o lugar, almoçámos saudavelmente, fizemos compras. Até que,
a dada altura, a proprietária da loja para a Catarina,
logo após esta, baixando a guarda, manifestar o seu
encanto de recém-chegada pela quantidade de hortas
domésticas em exibição estrada fora:
“Sim, as pessoas estão a voltar à terra. Mas pelas razões erradas, minha senhora – pelas razões erradas!”
E com isso não pretendia referir-se a outra coisa senão à necessidade. Tive de fazer um esforço para não
erguer o indicador: “Objecção, senhor padre, objecção!”
Nunca, na história da Humanidade, as pessoas se
aproximaram da terra por razões filosóficas. A razão
fundamental para que as pessoas se aproximassem
da terra, tão dura como ingrata, foi sempre a necessidade. À filosofia, só a descobrimos recentemente.
Tem sentido, sei-o hoje, se cultivada com critério e
moderação. Mas tudo o mais será utilizá-la, também
a ela, para ocupar o lugar deixado vago pelo todo-poderoso.
Não é esse o meu tipo de ecologia. O meu tipo de
ecologia está, por exemplo, nos bichos que ao longo de todo o dia desfilam em frente a esta janela de
que vos escrevo: pardais e melros, coelhos e pombos
torcazes, uma vaca, uma cabra, gatos e cães evadidos dos quintais dos vizinhos – animais que sobem e
descem muros, que se arrastam vagarosamente pelo
cerrado fora, que simplesmente ficam ali às voltas,
lutando com as moscas.
Não os quero proteger dos seus inimigos naturais,
nem lhes quero dar a eles o pouco que resta para as
gentes. O meu tipo de ecologia é sentir que estou rodeado de vida, de uma vida que se basta a si própria,
espontânea e feliz – e se possível ser seu espectador a
partir deste peitoril, sem que tal tenha de representar
a prova definitiva da minha longanimidade.
Quero ser espectador apenas. E talvez ficar com algumas migalhas. Dos animais e das plantas, do castanheiro grande e do vento que o fustiga neste mesmo
instante, do mar ali ao fundo, da noite que cairá dentro em pouco e do dia que nascerá amanhã de novo.
Basta-me isso, hoje: assistir a este espectáculo –
como clandestino, inclusive, se for preciso. Tudo o
resto é milagre e é maravilha e é liberdade. E a última
coisa de que eu preciso, agora, é que venha um bem-aventurado e me diga que me instalei aqui, afinal,
por todas as razões erradas.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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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
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6 Mitos que Não Funcionam
no Regresso... ao Ginásio

Pasteis

de bacalhau

1. A força de vontade
Então mas não passam a vida a martelar-nos a
cabeça que devemos ter força de vontade porque
senão desistimos logo ao segundo dia? Pois por
isso é que há tanta gente a desistir ao segundo dia.
Pense em qualquer tipo de força. Imagine que está
a puxar uma corda, por exemplo. Quando tempo
aguenta? 5, 10 minutos? A força de vontade, como
qualquer outra ‘força’, não se aguenta durante muito tempo, por isso é que tudo o que dependa dela é
geralmente tão pouco efetivo. Quanto maior ‘força
de vontade’ exigir a ida ao ginásio – se tiver de se
levantar muito cedo, se impedir que saia com os
seus amigos, se for longe de casa ou do trabalho,
se fizer exercício chato e comprido, se ficar estoirada para o resto do dia – mais as hipóteses de não
durar...
2. A motivação
Também nos disseram que, se fizéssemos qualquer coisa de que gostássemos, ia ser mais fácil
não faltar às aulas. É verdade. É mais fácil. Mas a
novidade passa depressa e chega a uma altura em
que, por muito que se adore pular que nem um cabrito no Jump, apetecia-nos muito mais ir passear
para qualquer lado, almoçar com a Rita ou mesmo
não sair do lugar.
3. Os resultados
Para começar, não sãoimediatos, e depois, só
vão aparecer se se esforçar a sério, e esforçar-se
a sério custa, dá trabalho e, basicamente, é duro.
E depois, mesmo que vá todos os dias disposta a
matar-se, vai haver uma altura em que vai estagnar, basicamente porque o nosso corpo está feito
para se proteger, e proteger-se inclui habituar-se às
condições mais adversas.
4. A amiga que vai connnosco
Outro mito. Num dia a amiga falta e nós faltamos
com ela, e como todos os adolescentes sabem,
faltar às aulas entra rapidamente no sangue. Está
tudo dito.
5. O professor giro
Ele até pode ser lindo de morrer, mas se estiver
de facto a esforçar-se, vai começar a odiá-lo quando ainda não passaram cinco minutos desde que a
aula começou, e a partir daí vai estar tão ocupada a
tentar não desfalecer nem malhar com as ossadas
no tabuado que até podia estar ali o Incredible Hulk
(até talvez fosse mais meigo).
6. A Celulite
‘Ai vou começar imenso a fazer body combat e
vou ficar sem celulite nenhuma’. Pois não vai. Temos pena. Pode ficar mais tonificada, mais magra,
infinitamente mais gira e sexy (e para isto é preciso
treinar a sério), mas sem celulite, é difícil, a não ser
que esteja a ler isto com 4 anos e comece a treinar
imeditamente.
AHHHHH!!!!!! se for a um ginásio, vai reparar que
estão quase todos cheios, e que há muita gente assídua. Sendo que não são super heróis, também
não deve ser assim tão difícil.
Agora pegue nos ténis e não pense. Vá.

Doses:

Tempo:

110 min

ingredientes:
250 g de bacalhau (sem espinhas)
200 g batata(s)
cebola(s)
1 c. sopa salsa picada
1 cálice vinho do Porto
4 ovos
noz moscada
óleo para fritar
q.b. sal
q.b. pimenta em pó

Preparação:
Lume&Forno

Dificuldade:
médio

preparação:
1. Depois de deixar o bacalhau de molho, escorra-o
e retire-lhe todas as peles e as espinhas. De seguida
esfregue-o, com um pano grosso, para se desfazer em
fios.
2. À parte coza as batatas com casca (dá mais sabor)
e depois descasque-as e reduza-as a puré.
3. Junte num recipiente o bacalhau com o puré de
batata, a cebola picada, a salsa e o cálice de vinho
do Porto.
4. De seguida tempere com o sal, pimenta e noz-moscada a seu gosto e acrescente, um a um, os ovos
inteiros. Ligue tudo muito bem.
5. Utilizando duas colheres de sopa, dê forma aos
pasteis moldando-os e tendo a atenção de os apertar
bem para que fiquem sólidos, e para que dessa forma
não se desfaçam ao fritar.
6. Numa frigideira, aqueça o óleo e frite os pastéis,
voltando-os com o auxílio de uma escumadeira, para
que fiquem uniformemente dourados.
7. Retire os pastéis e escorra-os sobre papel absorvente, para retirar o óleo em excesso.
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Câmbio do dólar canadiano

24 de setembro de 2013

1 Euro = CAD 1.394010

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

TRADUÇÕES

TRADUÇÕES
Sandy Martins

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

514.943.7907

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00
Sexta-Feira
9H00-12H30

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

514.844.3054

Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

IMPORTADORES

BANCOS
2615 Place Chassé 514.845.0164
Web: www.ferma.ca

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8
T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1
T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá
4170, St-Urbain, H2W 1V3
T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6
T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8
T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6 T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
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

4244 St. Laurent

514.842.8077

MERCEARIAS
Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

4701 St-Urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

MONUMENTOS
CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

ELECTRICIDADE

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

Precisa-se de
cozinheiro/a com
experiência para
um restaurante
português.
514-830-3390
ALUGA-SE
Aluga-se 31/2 perto do
Estádio Olímpico
e CEGEP.
Já disponível.
514-252-8692
ou 514-255-1023

Aluga-se condominium
3 quartos de cama, cozinha,
casa de jantar, salão e casa
de banho. Espaçoso e fica em
lugar tranquilo em Chomedey,
Laval.
514-557-2922

31/2 Renovado. Instalação para
máquinas de lavar e secar. Ar
condicionado, estacionamento.
Perto do comboio e transportes
públicos.
514-389-4843

Aluga-se 31/2 na rua
Notre-Dame em Pointe-aux-Tremble, todo renovado.
Já disponível.
514-717-5715

vidente
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956

CENTROs
Centro de Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário T.: 514.842.8045

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
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.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

Condo sobre 2 andares muito bem situado à beira das ruas Rachel e St-laurent
na tranquila rua de St-Dominique. Construido em 1997. 1 grande quarto que poderia ser convertido para 2 quartos. Tem
lareira. Chão de madeira. Balcão intimo.
Vale uma visita ! $296,500 negociavel.

VENDIDO

igrejas
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

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

Belo e espacioso condo de 1104 pc. 2 quartos
fechados com a possiblidade de 3. Construçao ’99. Tem lareira. Chão de madeira. Balcão
em frente e atrás. 5 electrodomésticos incluidos. Estacionamento exterior. Rua Gilford, a 3
minutos a pé da rua Mont-Royal e do metro.
Venham vêr! $389,000 negociável.

SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com
5 apartamentos a render. Garagem. Locatários de longa data. Muito potencial!
Interessante para investores…
$799,000 NEGOCIÁVEL

Novo e espacioso condo com 2 quartos
fechados. Construido em Novembro 2012.
Tetos de 9 pés e uma abundançia de janelas grandes, dão a este condo uma boa
claridade. Ocupação rápida! Muito perto de
as Promenades Masson. $259,000
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EMPREGOS

EMPREGOS

Precisa-se de Conductores
para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270
Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362
Precisa-se de pessoas
com experiência para limpeza para um restaurante.
438-879-9926
Precisa-se mecânico com experiência em mecânica geral,
na rive-sud em Longueuil.
450-463-4200
Procura-se senhora para servir ao balcão e fazer sandes e
ter alguns conhecimentos em
charcuteria numa mercearia e
que fale françês.
Jean:514-842-3558
Procura ajuda: Moramos
em Outremont e temos 3 filhas, entre os 8 e 11 anos.
Procuramos, senhora para
fazer compras, preparar as
refeições e fazer trabalhos
domésticos. Supervisionar
os deveres escolares.
Deve falar francês, o inglês
em recurso. Não fumadora.
Deve ter carro. 15$/h
Contatar
Chantal: 514-758-7536
ou email
martingoyette@mac.com
Pastelaria Nossa
senhora do Rosario
Procura-se pasteleiro ou pasteleira com especialidade portuguesa a tempo inteiro (40h/
sem).
Recherche Pâtissier/e spécialisé patisserie portugaise à
temps plein(40h/sem).
227 rua Rachel Este, H2W 1E4
514-843-6668

Loja Especializada em “pronto-a-vestir” e “lingerie” de luxo,
Lyla Collection está situada
na rua Laurier oeste. Estamos
a procura de um vendador a
tempo inteiro.
Contacte-nos 514-271-0763
ou por e-mail info@lyla.ca
Procuro senhora responsável e honesta com
alguma experiência para
cuidar de idosa com mobilidade reduzida e fazer
várias tarefas domésticas
na zona do plateau.
A tempo inteiro, 40h a
48horas por semana
514-767-5959
O restaurante Solmar procura um chefe de cozinha
clássica e tradicional à portuguesa.
Contatar
514-861-4562

Precisa-se
de
Serralheiro
Soldador
T.: 514-362-1300

Procuramos
torneiro
mecânico
com
experiência.
514-933-6819

MEMORANDUM
1º aniversário de saudade

Louis-Filipe Granadeiro

Falaceu 01-10-2012
Querido filho e irmão, já nos deixaste há um ano mas estás sempre nos
nossos corações. Recordamos com
profunda saudade este ente querido.
Teus pais António e Dores, irmã Carla,
cunhado Massimo e sobrinhos Kiana e
Matteo, e restantes familiares.
Uma missa será celebrada terça-feira,
1 de outubro na igreja St-Maxime em
Laval, 3700 Lévesque O. e uma missa
no domingo, 6 de outubro de 2013 pelas 11h30 ma igreja de Nossa Senhore
de Fátima em Laval.

†

Judite Ferreira Henriques

†

Maria Teresa Tavares de Sousa

Faleceu em Montreal, no dia 22 de setembro
2013, com a idade de 80 anos, a senhora
Maria Tavares de Sousa natural de Rabo
de Peixe. Esposa do já falecido José Martins Gouveia. Deixa na dor seus filhos/as
Vesulania (António Cabral), José, António
(Garetti Luz), João, seus 11 netos/as, suas 2
bisnetas, seus irmãos/ãs Teresa Labão, Maria José Amaral, José Sousa (Luisa), Salomé
Câmara, Padre António Sousa e João Damião (Maria de Jesus), famíliares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente é celebrada hoje, quarta-feira 25 de setembro de 2013 às 11h00 na Igreja Saint-Isaac-Jogues situada
no 1335 Chabanel. A família recebe as condolências da 10h à
11h na igreja. Sinceros agradecimentos ao CLSC de Ahuntsic e
la Société Soins Paliatifs du Grand Montréal e ao Doutor José
António Morais. Em vez de enviar flores, um donativo em sua
memória seria apreciado. Société de Soins Paliatifs du Grand
Montréal, 1110 Jean-Talon, E. Bureau 301, Mtl, H2R 1V9.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-Hajam.

†

Manuel Pimentel

Faleceu em Montreal, no dia 20 de setembro 2013, com a idade de 66 anos, o senhor Manuel Pimentel natural da Lomba da
Maia, São Miguel, Açores. Esposo da Sra.
Rosa Arruda natural de Porto Formoso,São
Miguel. Deixa na dor sua esposa, sua filha
Sandy (John Wright), seus netos Dionysia e
Acaçio, irmã Veneranda, cunhados/as, sobrinhos/as, famíliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi celebrada terça-feira 24 de Setembro de 2013 às 11h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultado
em cripta no Mausoléu Frère André no Repos Saint-François
D’Aassise. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo
dia que será realizada quinta-feira 26 de setembro às 18h30
na igreja Santa Cruz. A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Marie Linda Thivierge

Faleceu em Montreal, no dia 19 de setembro 2013, com a idade de 51 anos. Esposa
do já falecido Fernando Amaral.
Deixa na dor seus filhos/as David (Karina
Dutra) e Éric (Jennefer Francefini). seus
netos Kloée, Belisle, Alexandre, Meganne e
Jadelia, sua irmã Huguette, irmão Yvon, sua
mãe Yvette Beaudoin, famíliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi celebrada segunda-feira 23 de Setembro de 2013 às 11h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultada
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado
e Bem-Hajam.

1966 - 2013

Faleceu em Montréal no dia 21 de Setembro de 2013, com 47 anos de idade,
Judite Ferreira Henriques, natural da
Lourinhã, esposa de Luís Miguel Ferreira.
Deixa na dor o seu esposo, o seu filho
Bryan Ferreira, a sua filha Karine Ferreira, a sua mãe Maria da Conceição
(falecido Américo Henriques), as suas
irmãs Lurdes Martins (José Martins) e
Alice Santos (Mapril Santos), os seus
sogros Maria Arminda Silva e Mario
Ferreira, cunhado(a) Fernanda Ferreira e Mario Ferreira (Ana),
seus sobrinho(a)s, o seu afilhado Pedro Vicente, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
6825, Sherbrooke Est, Montréal
Tél. 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório tem lugar na quarta-feira dia 25 de Setembro de
2013, das 10h às 18h30. Segue-se uma cerimónia de corpo
presente, às 18h30 na Capela do Complexo Funerário.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

Maria Fernanda Domingues

Faleceu em Montreal, no dia 19 de setembro 2013, com a idade de 74 anos, a senhora Maria Fernanda Domingues natural
de Penso, Melgado, Portugal. Esposa do
já falecido Emilio Igreja. Deixa na dor seus
filhos/as Emilio (Nathalie Ratte), Antonieta (Mohamed-El-Badaoui), Edite e Nelson
Igreja. Seus netos Christopher, Jeni e Kiara. Seus bisnetos Michael e Tyler, irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, famíliares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi celebrada no terça-feira 24 de Setembro de 2013 às 10h00 na Igreja Santa Cruz e foi sepultada
no cemitério Notre-Dame des Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que se
realiza, hoje, quarta-feira às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado
e Bem-Hajam.

†

Maria Izilda Da Silva

†

Carlos Ferreira

†

Joel Pereira Graça

Faleceu em Montreal no dia 18 de Setembro de 2013 com 76 anos de idade, a
senhora Maria Izilda Da Silva, natural da
Horta, Faial, Açores. Esposa do já falecido Eduardo de Paiva Melo.
Deixa na dor seus filhas Mariette Melo
(Mario Santa Cruz) e Nicole Melo (Terry
Rock), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Missa do corpo presente foi segunda-feira, 23 de Setembro 2013, na Igreja Santa Cruz e foi sepultada
no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 18 de Setembro de 2013 com 57 anos de idade.
Deixa na dor sua esposa Annie Kolody,
seus pais Fernando (Maria José Rodrigues), seus avôs Duarte Rodrigues (Olivia Manuel), seu filho Keith (Valerie), seus
netos Mathis, Philip, irmã Laura (Manuel),
Olivia (Diego e família), Paula e o seu irmão Manuel, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Uma liturgia da palavra foi terça-feira, 24 de setembro 2013
às 20h00.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado
e Bem-Hajam.

1938-2013

Faleceu em Montreal, no dia 16 de setembro
2013, com a idade de 74 anos, o senhor Joel
Pereira Graça natural de Lisboa, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Arminda Carvalho
Graça, suas filhas Lidia, Kathleen (Steve), famíliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231, Boul.St-Laurent, Montreal
514-277-7778
Pedro Alves
Missa de corpo presente foi celebrada no sábado 21 de setembro de 2013 às 10h00 na Igreja Santa Cruz. A família vem por
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Celestino Pinto
1919 - 2013

É com grande emoção e tristeza no coração
que informamos do falecimento do Sr. Celestino Pinto no dia 18 de setembro, 2013, no
Centro Maimonides, deixando sua dedicada
esposa, Elisa Silva, seus filhos, Maria Teresa
(José), Frank (Rita), Johnny (Carole), seus netinhos, Nancy (Tony), Nelson (Laurie), Jason
(Sheree), Ryan, Jéssica, Alexandra, Shawn
e Amanda, seus bisnetos Sarah, Christian, e
Isabella. Também deixando seus sobrinhos,
sobrinhas, amigos e restante família.
Queremos agradecer ao auxilio do Maimonides Geriatric Centre por todo o carinho e cuidado que tiveram com ele e a todos
os amigos por terem apoiado a nossa família durante este período tão difícil. Abra as asas nosso pai, vá direitinho ao céu, e
agradeça ao Nosso Deus por o pai querido que nos deu!

†

Manuel José Lampreia

Faleceu em Kirkland, no dia 20 de Setembro
2013, com a idade de 83 anos, o senhor Manuel José Lampreia natural de São Matias,
Beja, Portugal. Esposa da Sra. Maria Amalia Sales. Deixa na dor sua esposa, seu filho
José Eduardo. Sua neta Anna Luisa, cunhados/as, sobrinhos/as, famíliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi celebrada no terça-feira 24 de Setembro de 2013 às 9h00 na Igreja Santa Cruz e o seu corpo foi
transladado para o cemitério de Entradas, Portugal. O funeral
em Portugal vai ser celebrado hoje, quarta-feira. A família vem
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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Horizontais: 1. Designa o fim de tempo, distância (prep.).
Partida. 2. Com antecedência. Caminhar. Termo. 3. Planta hortense de onde se extrai o sal-de-azedas. Flecha. 4. Contr. da
prep. em com o art. def. os. Metal precioso de cor amarela, dúctil e maleável. 5. Perigosa. Fazer riscos ou traços em. 6. Membro guarnecido de penas que serve às aves para voar. Norma
social. Discurso. 7. Protesto ou súplica em voz alta. Existes. 8.
Brotar. Tenho conhecimento. 9. Bosque. Que ou aquele que faz
doação. 10. Fileira. Contr. da prep. em com o art. def. a. Transporta. 11. Largueza. Grande massa de água salgada que cobre
cerca de três quartas partes da superfície do Globo.
Verticais: 1. Serenar. Aquilo que prejudica ou se opõe ao
bem. 2. Epiderme, especialmente a do rosto. Carta de jogar.
Qualquer compartimento de uma casa. 3. Paraíso terreal no
qual, segundo o Génesis, viveram Adão e Eva. Respeitar. 4.
Perfume. O bagaço de que se faz a água-pé. 5. Albergar. Despido. 6. Outra vez. Designa carência ou ausência (prep.). Oferecer. 7. Fluido gasoso, transparente e invisível que constitui a
atmosfera. Que não faz nada. 8. Que é próprio dela. Que tem
de facto existência. 9. Afinco. O mesmo. 10. Expressão que se
diz. Mulher acusada de um crime. Ovário dos peixes. 11. Mulher
que cria criança alheia. Apresentar diante dos olhos.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Taluda, Mapa. 2. Em, Truz. 3. Bar, Réu, Ovo. 4. Ui, Da, Bi, Ir. 5.
Acelerar. 6. Usa, Ali, Ira. 7. Indecoro. 8. Há, Ou, As, Tu. 9. Asa, Ror, Aos. 10. Mear, Ac.
11. Ateu, Aproar. Verticais: 1. Tabu, Unhada. 2. Aias, Ás. 3. Ler, Cai, Ame. 4. Um,
De, No, Eu. 5. Raladura. 6. Até, Ele, Ora. 7. Rubricar. 8. Mu, IA, Os, Ar. 9. Azo, Rir, Aco,
10. Vi, Roto, 11. Açorda, Usar.

esde seus primórdios, a ficção científica serve-se de metáforas para conceber outras realidades. Não se trata simplesmente de prever o
futuro, mas de embalar o presente numa lâmina
afiada. Com base nessa fórmula, o diretor sul-africano Neill Blomkamp realizou o aclamado Distrito 9. Em Elysium, apesar de ter em mãos um mote
simples e genial, deixou a desejar.
A trama se passa na Terra de 2159, quando a escassez de recursos e a superpopulação fizeram do planeta um lugar completamente insalubre. As diferenças
sociais chegaram ao ápice e os “bem-aventurados”
financeiramente voaram longe do resto – para estação espacial que dá nome ao filme.
O início do longa apresenta a infância de Max (Matt
Damon) e Frey (Alice Braga) num orfanato. Ele promete levá-la para Elysium quando crescer. O recorte
de flashbacks resulta num primeiro momento muito
distante da qualidade de Distrito 9, o qual prende o
espectador com sua montagem criativa.
Após superar a entrada cheia de clichês, a trama flui
num bom ritmo ao mostrar a ambientação da Terra
distópica, envolta numa miséria sufocante. A representação das condições terrenas e da desumanização
no tratamento das pessoas é um dos pontos altos. Em
uma cena de humor negro, Max não alcança muitos
resultados ao dialogar com um robô atendente.
Desde o começo, fica claro que teremos um mártir
pronto para sacrificar-se pela humanidade. E a polarização extrema dos personagens incomoda: suas
nuances são achatadas, não há margem para questionamentos. Nessa linha surge a secretária de segurança Delacourt (Jodie Foster): o inimigo, antes assimilado ao sistema, personifica-se na tirana.
Max, como todo restante da população da Terra, deseja chegar ao novo mundo. Essa necessidade acelera
quando o protagonista sofre um grave acidente envolvendo radiação e fica entre a vida e a morte. Para
chegar à estação, conta com a barganha de Spider
(Wagner Moura), que leva imigrantes ilegais para o
espaço; e precisa roubar dados mentais de um cidadão de Elysium para garantir sua passagem.

O personagem do ator brasileiro, dentre todos, é o
mais caricato. E, se por um lado, algumas atuações
são exageradas, por outro, pecam na falta de consistência. A relação de Frey com Matilda, por exemplo,
abre uma brecha para questionar a interpretação de

Alice Braga: em determinada cena, a filha está desfalecida em seus braços e ela não parece ligar muito.
Voltando para a parte visual, onde Elysium se banca, vale destacar as cenas de lutas entre os militares
da estação espacial sob liderança de Kruger (Sharlto
Copley, protagonista de Distrito 9) e aqueles que tentam adentrá-la. A mistura entre agilidade e câmera
lenta nas destruições de corpos e robôs torna as cenas
nítidas e empolgantes.

Aviões
L

embra de Carros? O filme da Pixar sobre o
velocista Relâmpago McQueen fez muito sucesso, rendeu uma sequência e milhões de dólares
em brinquedos. Para dar continuidade à lucrativa
franquia, a Disney assumiu um projeto engavetado da Pixar e o transformou em Aviões – basicamente um repeteco cheio de novas possibilidades
de merchandising.
Originalmente, o longa deveria ir direto para DVD
como uma boa alternativa para aqueles que querem

uma aventura leve ambientada no mesmo universo de
Carros. Entretanto, executivos da Disney se impressionaram com algumas imagens e decidiram lançar
Aviões nos cinemas e em 3D, claro.
Não custa lembrar que o mesmo aconteceu com Toy
Story 2, então essa decisão não seria motivo para desanimar. Mas nesse caso é sim um problema, pois o
filme ficou infantil demais e chega aos cinemas puramente como caça-níquel. Ambientado no interior
dos Estados Unidos, em uma cidade muito similar à
Radiator Springs, a trama mostra o avião de pulverização Dusty em busca de realizar o sonho de ser um
corredor. Assim como em Turbo, as chances do protagonista são nulas, mas sua força de vontade o leva a
lutar pela improvável glória. O roteiro é previsível e a
história de superação não empolga em praticamente
nenhum momento. Existem algumas situações engraçadas, mas não o suficiente para animar as coisas. A
maioria das piadas vem do personagem El Chupacabra, que, apesar de ser um estereótipo mexicano quase
ofensivo, diverte com suas tentativas de conquistar a
competidora brasileira, dublada de forma exagerada
por Ivete Sangalo. A culpa nem é dela, afinal tornou-se
comum personagens mais engraçadinhos terem sotaque forçado do nordeste. Visualmente o filme é bonito e as cenas de ação bem feitas, porém Aviões está
repleto de clichês e isso o torna atrativo apenas para
crianças pequenas. São poucas as piadas realmente
boas e o 3D não justifica o preço mais alto do ingresso. Para os pais, é uma boa opção para levar os filhos
ao cinema no fim de semana, porém quem gosta de
verdade de animação merecia algo mais interessante.
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anedotas
O animal chato
Deus estava dando nomes aos animais que havia
criado.
- Você vai chamar-se elefante... Você, zebra e
você, crocodilo.
Um pequenino animal que aguardava sua vez
não se conteve e perguntou:
- E eu, meu Deus? E eu?
- Já lhe falo! - e continuou nomeando os outros Você vai ser macaco e você vai ser a cobra.
- E eu, meu Deus? E eu?
- Já disse para esperar sua vez! Você ali vai ser
um tatu e você, uma ema.
- E eu, meu Deus? E eu, meu Deus?
- Você ainda tem alguma dúvida do que é? É um
chato e vai continuar sendo!

caça palavras

Lenda
D

do

Girassol

iz a lenda que existia no céu uma estrelinha
tão apaixonada pelo sol que era a primeira
a aparecer a tardinha,
no céu, antes que o sol
se escondesse.
E toda vez que o sol se
punha ela chorava lágrimas de chuva.
A lua falava com a estrelinha que assim não
podia ser, que estrela nasceu para brilhar de noite,
para acompanhar a lua
pelo céu, e que não tinha
sentido este amor tão desmedido!
Mas a estrelinha amava
cada raio do sol como se
fosse a única luz da sua
vida, esquecia até a sua
própria luzinha.
Um dia ela foi falar com
o rei dos ventos para pedir a sua ajuda, pois queria ficar olhando o sol,
sentindo o seu calor, eternamente, por todos os
séculos.
O rei do vento, cheio de brisas, disse à estrelinha

que o seu sonho era impossível, a não ser que ela
abandonasse o céu e fosse morar na Terra, deixan-

do de ser estrela.
A estrelinha não pensou duas vezes, virou estrela
cadente e caiu na terra, em forma de uma semente.
O rei dos ventos plantou esta sementinha com
todo o carinho, numa terra bem macia.
E regou com as mais lindas chuvas da sua vida.
A sementinha virou planta.
Cresceu sempre procurando ficar perto do sol.
As suas pétalas foram se abrindo, girando devagarinho, seguindo o giro do sol no céu.
E, assim, ficaram pintadas de dourado, da cor do
sol.
É por isso que os girassóis até hoje explodem o
seu amor em lindas pétalas amarelas, inventando
verdadeiras estrelas de flores aqui na Terra.
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formula 1

F1: Sebastian Vettel, Some E... Segue
Alonso ..Simplesmente Impecável!
ebastian Vettel dominou completamente a
corrida noturna e venceu com autoridade, de
ponta a ponta, mostrando nitidamente a sua supremacia ao ser efetivamente o mais rápido desde
a primeira volta., neste Grande Prémio de Singapura. Fernando Alonso fez uma largada a campeão e apostou na estratégia de uma parada a menos para terminar a corrida na segunda posição,
com os seus pneus verdadeiramente desgastados
ao fim das 61 voltas.
Kimi Raikkonen fez uma corrida esta de um outro
campeão, ao largar da décima terceira posição ,repetindo a estratégia de Alonso no fim da prova, e
completando o pódio com a Lotus em terceiro lugar .
Em seguida, vieram Nico Rosberg e Lewis Hamilton
com a Mercedes,os quais se aproveitaram da quebra
da caixa de velocidades do Red Bull de Mark Webber na última volta. Felipe Massa, em sexto, foi
atrapalhado pela estratégia da Ferrari, mas recuperou no fim da corrida. Jenson Button e Sergio Pérez

Quando se completaram dez passagens, os pontuáveis eram os seguintes: Vettel, Rosberg, Alonso, Webber, Grosjean, Massa, Hamilton, Button, Hulkenberg e Pérez. As câmaras de televisão focavam a luta
entre Grosjean e Webber, mas o francês não ameaçava o australiano.
Em 11º, Kimi Raikkonen foi para as boxes ao final
da 10ª volta, substituindo os seus pneus macios por
um novo jogo de macios. A sua estratégia era diferente, voltando das boxes em 19º. Felipe Massa parou
duas voltas mais tarde, mas com a tática de colocar pneus duros na primeira passagem pelas boxes.
Em seguida, vários pilotos começaram a ir ao pitlane
para a troca de pneumáticos . Enquanto isso, Vettel
administrava vantagem de cerca de dez segundos. A
mesma margem era a de Rosberg para Alonso, que ia
segurando Webber e Grosjean.
Na 25 volta , a corrida teve o primeiro acidente com
um erro de Daniel Ricciardo na curva do estádio.
O piloto passou reto e acertou a barreira de espuma
na parte externa da curva, feita em segunda marcha.
Resultado: o carro de segurança na pista e um grande
movimento de todos os pilotos a correrem para as
boxes.
A relargada veio na 30ª passagem. Vettel deu ao pé

tentaram a mesma tática de duas paradas de Alonso,
mas não deu certo e os pneus não aguentaram a pressão das Mercedes e de Felipe Massa. Terminaram
em sétimo e oitavo, respectivamente, enquanto Nico
Hulkenberg e Adrian Sutil fecharam os dez primeiros
em Singapura
Com este resultado, Vettel vai a 247 pontos no campeonato, com a larga vantagem de 60 tentos sobre
Fernando Alonso (187). O espanhol, por sua vez, está
tranquilo na segunda posição, ao contrário de Hamilton, que, com 151, luta pela terceira com Raikkonen
(149).
Na largada, Rosberg ainda tentou virar o volante
e marcou bem Vette repartindo os dois a primeira
curva mas… o alemão da Red Bull conseguiu levar
a melhor, mantendo a liderança, enquanto o alemão
da Mercedes segurou o segundo lugar. No retrovisor
dos dois, cresceu a figura do carro de Alonso, que
saltou de sétimo para terceiro na primeira travagem ,
aproveitando um espaço que se abriu por fora. Felipe
Massa fez boa largada por dentro, mas acabou encaixotado e não foi além de sua sexta posição, atrás de
Grosjean.
No sexto volta, a vantagem de Vettel era já de 6s4,
momento em que a equipe Red Bull avisava pelo rádio para que Vettel poupasse os seus pneus. Rosberg
também ia ganhando margem mais confortável na segunda posição, enquanto que um pelotão começava a
se formar atrás de Alonso.

e escapou rapidamente, passando na reta principal
com 1s3 de vantagem sobre Rosberg.
Com 38 voltas, os dez primeiros eram Vettel, Rosberg, Webber, Hamilton, Alonso, Di Resta, Massa,
Button, Raikkonen e Pérez. O espanhol da Ferrari
caiu para quinto por conta de seu pit-stop durante a
presença do carro de segurança , enquanto que os pilotos à frente não tinham parado.
Na 55ª passagem, Raikkonen ,dividiu a curva com
Button e passou para terceiro. E logo em seguida Paul
di Resta passou reto numa curva e bateu na barreira externa, mas desta feita o carro de segurança não
entrou . Assim, Felipe Massa ganhou duas posições,
quando também ultrapassou Hulkenberg para ser o
nono na corrida. Mais à frente Webber foi fazendo
ultrapassagens e movimentando o ritmo no pelotão
no fim da corrida, chegando à quarta posição Na penúltima volta, o pelotão estava assim: Vettel, Alonso,
Raikkonen, Webber, Rosberg, Massa, Button, Pérez e
Hulkenberg. Faltando duas voltas, Webber interrompeu o seu ritmo forte e passou a economizar o equipamento, atendendo ao pedido desesperado da Red
Bull que avisou o piloto para rodar mais lentamente.
Melhor para Rosberg, que ganhou a quarta posição
na última volta. Hamilton pulou para quinto, Com a
caixa de velocidades quebrada o australiano abandonou a corrida na última volta.
Uma boleia que custa muito !.. Mark Webber foi punido com dez lugares de penalização no GP da Coreia

Hélder Dias

S

do Sul, o próximo do calendário, por ter apanhado
uma boleia de Fernando Alonso no final do GP de
Singapura.
O australiano teve problemas no motor do seu Red

Bull que o obrigaram a abandonar na última volta.
Alonso, depois de cruzar a linha de chegada, passou
pelo adversário e amigo e deixou que subisse no seu
Ferrari, levando-o até os boxes.
Ora, este gesto, muito comum no passado, é atualmente proibido e os comissários não perdoaram. Assim, o australiano terá de largar dez lugares abaixo
daquele que conseguir na classificação. Foi a terceira
repreensão da temporada, daí o castigo mais severo.
Para Alonso foi apenas a primeira.
Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull, criticou os adeptos presentes no GP de Singapura depois
de Sebastian Vettel ter sido novamente vaiado durante a cerimónia de pódio. Já no GP de Itália, há duas
semanas, o alemão tinha experienciado semelhante
situação ao vencer em casa da Ferrari mas aí é natural
que assim seja. Para Horner, é uma situação injusta:
“Não é justo não reconhecer que um desportista se
entregou da forma como o Sebastian o fez”, depois
do que considera ter sido “uma das melhores pilotagens que o vi fazer em termos de ritmo puro”. Já
Vettel, mostra-se mais condescendente e compreensivo: “a maior parte dos adeptos estão vestidos de
vermelho, a Ferrari tem uma base de apoio dos fãs
muito forte por ter muita tradição na Fórmula 1, são
mais bem-sucedidos do que qualquer outra equipa”.
Kimi Raikkonen não descarta falhar o GP da Coreia do Sul devido às fortes dores de costas que, no
entanto, não o impediram de efetuar uma excelente
corrida e ascender de 13º até ao terceiro lugar final.
Algumas vozes no paddock apressaram-se a ligar a
alegada lesão à tensa relação entre o finlandês e a
sua equipa, a Lotus, afirmando que o piloto poderia
não disputar mais nenhuma corrida em 2013 devido a problemas contratuais. Contudo, o médico da
McLaren Aki Hintsa confirmou que tratou do piloto em Singapura, referindo que “estou contente por
o termos deixado em condições para poder pilotar”,
explicando que Raikkonen tem uma lesão entre uma
costela e a coluna que lhe causa fortes dores. Perante
a sua situação clínica, o piloto nórdico mostrou-se
cauteloso quanto à sua presença na Coreia, citado
pela AFP: “Não estou certo de estar preparado para a
Coreia. Teremos que ver”
Próximo encontro a 6 de Outubro no Grande
Prémio da Coreia.
Sr. Faro

Grande Medium e vidente Africano

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resolve todos os seus problemas, posso fazer com que
um homem seja muito querido e amado por uma mulher e vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato
do ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a 100%.
Pagamento depois dos resultados.

438-935-1368
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DESPORTO

Sobe e Desce

O Estoril, porque poucas
coisas acontecem por acaso
Na primeira época subiu o Estoril. Na segunda
manteve a estrutura e qualificou-se para a Liga Europa. Na terceira vendeu os jogadores que mais se
destacaram, apurou-se para a fase de grupos da
Liga Europa e demonstrou neste início de época que pode voltar a andar lá em cima. Ainda na segunda época de Marco Silva, o Estoril foi à Luz e impediu o Benfica de ser campeão. Pelo
menos foi isso que muita gente registou. O que se passou nessa noite foi um pouco mais, foi uma equipa com muito menos
armas a ser inteligente e sólida. Nesta terceira época, o Estoril
foi, para já, a primeira equipa a conseguir parar o FC Porto. Isto
é também o que vai ficar para a história, mas o jogo foi, outra
vez, mais do que isso. Houve o penálti fantasma, sim, mas não
é disso que falo aqui. Na primeira parte, o Estoril conseguiu
controlar o jogo impedindo o FC Porto de construir, como reconheceu Paulo Fonseca e salientou Marco Silva. A equipa portista tem hoje em dia duas formas preferenciais de sair a jogar: por
Otamendi, que depois procura o passe longo ou coloca na direita em Danilo ou Varela; e por Defour, que baixa muito e imprime
velocidade logo de trás. Nenhuma delas funcionou porque Marco Silva colocou sempre muito bem os três médios. Sobretudo
Evandro, para mim o melhor jogador da Liga até este momento.
O Estoril voltou a ser uma equipa extremamente equilibrada e
organizada, talvez o seu traço primordial desde que Marco Silva
se senta no banco. Teve também aquilo que nunca lhe faltou
neste anos: alma. Ter alma no futebol é nunca desistir e ser
capaz de se alimentar de pequenas coisas. O Estoril é assim.
Acredita sempre e muitas vezes acredita a partir de um drible
que sai bem, de uma corrida feliz de um extremo, de um remate
de Luís Leal que não sai longe. Se o adversário se distrai nem
que seja por um instante, eles acreditam.
Jesus e aquilo que
não se pode esconder
No início dos anos 90 (1992, creio), estagiário em
«A Bola», fui enviado a Fernão Ferro para fazer uma
reportagem com o Amora. A equipa da margem sul
do Tejo ia jogar na segunda divisão, justificava algumas colunas, no fundo de uma página. Lembro-me de chegar ao hotel
onde estavam a estagiar, dizer quem era e ser convidado para
almoçar com a equipa. Rui Maside era a figura, Jorge Jesus o
treinador. Devo ter falado com ambos, não me lembro. Só me
recordo de me sentar à mesa e ouvir Jesus dizer algo do género os jornais dão pouco importância a estes clubes, deviam
falar mais em nós. Para Jesus, o futebol começava ali perto,
na Amora. Jesus, de resto, parece duvidar que exista sobre a
terra alguém que saiba mais de futebol do que ele. Uma recolha nem por isso exaustiva do que disse ao longo da carreira é
prova do que escrevo.
No entanto, como todos já perceberam menos o presidente
do Benfica, Jesus é exatamente como os outros treinadores.
Tem as suas ideias, empata, ganha e perde. Às vezes até um
pouco mais do que era suposto, tendo em conta o que se gasta
com o plantel do Benfica. Ver Jesus a agarrar polícias e adeptos, fora de si, pode parecer um pouco de mais. Mas no essencial é aquilo mesmo: ele é que sabe. Se for para defender os
adeptos (como diz), que se afaste até a autoridade.
Por vezes, durante alguns períodos, a estrutura de comunicação do Benfica consegue fazer crer que Jesus nem é bem
aquilo. Consegue, no fundo, mantê-lo controlado. O meu pai
conseguia o mesmo com o nosso primeiro carro, um Fiat 127 já
com alguma idade. Com dedicação, removia a ferrugem, lixava
as partes expostas e voltava a pintar, na esperança de que ele
não nos deixasse mal na próxima subida. Jesus é aquilo. Por
mais que o pintem, ele é o treinador que acha que o futebol
começa na Amora. Se for ele a sentar-se no banco, claro.

Que se passa com Belenenses
e Paços de Ferreira?
Pedro Barbosa

A

Liga regressou. Paços de Ferreira e Belenenses continuam sem ganhar. Problemas para
Van der Gagg e Costinha. O que está a acontecer?
O Belenenses está a pagar o preço da inexperiência? Acusa a pressão? Não revelou qualidade suficiente para vencer? Diria que é um pouco de tudo.
Surpresa? Para mim, não. Para o presidente da SAD
sim. Rui Pedro Soares mostrou desagrado após a
primeira derrota. Palavras desajustadas. O que pretendeu? Agitar o grupo? Mexer-lhe com o orgulho?
Mostrar autoridade? O que ganhou? A meu ver, nada.
Já elogiei declarações suas aquando da subida em
que se referia a uma gestão equilibrada e salários em
dia. É isso que se exige a um clube. O Belenenses
tem um projecto que já antecipou etapas e por isso
declarações destas não levam a lado nenhum. Resta
acreditar desde a primeira hora num grupo que fez
uma subida extraordinária.
O Belenenses vai no quarto jogo a perder. As diferenças são grandes e por vezes demora a acertar. Intranquilidade, a bola a queimar. A confiança que não
surge e as coisas a não saírem bem. Ainda há tempo
e Van der Gagg referiu-o em Coimbra. A equipa está
viva e a adaptar-se a uma nova realidade. Levantar a
cabeça e continuar a trabalhar. Subiu com este grupo
e acredito que saiba o caminho para o manter.
O Paços de Ferreira está na Europa. Extraordinário
feito, mas este não é o seu ambiente natural. Parece-me que o Paços está a viver e a sofrer um pouco
isso. Culpa própria? Também. O erro foi não reduzir
as expectativas, focando-se na Liga. Os jogos europeus são um bónus de algo completamente merecido.
Viver e desfrutar o momento mas não colocar tudo
o resto em questão. E o calendário não ajudou. Sp.
Braga e Porto em casa e Benfica fora, em teoria as
hipóteses eram poucas. Confirmou-se. De Olhão podiam levar pontos. Pelo meio confrontos e derrotas
com o Zenit. Já são seis os jogos sem ganhar. E a viagem para Florença está aí. Vivência e ritmo de clube

grande mas é importante saberem quem são e para
onde querem ir.
O regresso da Europa traz mais duas estreias no comando técnico. Paulo Fonseca e Rui Vitória vão perceber as dinâmicas e o mundo da UEFA sentados no
banco. Costinha já percebeu e Marco Siva também já
viveu essa novidade. Para um competir na Liga Europa acabou por ser o normal. Para Marco, o sonho
foi conseguido. Agora também é tempo de desfrutar.
Analisando os grupos de Paços, Estoril e Guimarães
todos eles revelam dificuldades. Para mim dois aspectos se levantam.
O primeiro prende-se com a capacidade competitiva
que estas três equipas irão apresentar perante adversários. Alguma delas tem hipótese de passar a fase de
grupos? Eu diria que não mas estamos na presença
de três equipas a quem nada foi oferecido por isso há
que acreditar.
O segundo é perceber em que forma estarão estas
equipas no final de dezembro com muitos jogos já
disputados. Teremos equipas desgastadas física e
mentalmente? Esta realidade, a que não estão habituadas, obrigará uma gestão ainda mais cuidada e rigorosa. Mais uma vez, seguir dentro dos objectivos
delineados no início da temporada ajuda.
Outro campeonato é onde FC Porto e Benfica irão
estar. Na melhor Liga do mundo as exigências e expectativas são superiores. Ambos aparecem nos seus
grupos com reais possibilidades de passar. Fonseca
e Jesus sabem da importância de seguir em frente.
Prestígio e dinheiro estão em jogo. E como isso é importante nos dias de hoje. Fonseca vai a Viena e numa
cidade de grande oferta cultural quer fazer ouvir a sua
música. Jesus e o Benfica defrontam um Anderlecht
sem o fulgor de outros tempos. Em casa e perante o
seu público não pode falhar. Bons inícios fazem crescer a confiança e alimentar as expectativas. É isso
que se pede a todas as equipas portuguesas. Sem medos, conscientes do seu valor e não dar nenhum jogo
por perdido antes dele terminar. Boa sorte.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Norwich City 0-1 Aston Villa
Liverpool 0-1 Southampton
Newcastle 2-3 Hull City
West Bromwich 3-0 Sunderland
West Ham 2-3 Everton
Chelsea 2-0 Fulham
Arsenal 3-1 Stoke City
Crystal Palace 0-2 Swansea City
Cardiff City 0-1 Tottenham
Man. City 4-1 Man. United
P	J	V	
1-Arsenal
12 5 4
2-Tottenham
12 5 4
3-Man. City
10 5 3
4-Chelsea
10 5 3
5-Liverpool
10 5 3
6-Everton
9 5 2
7-Southampton
8 5 2
8-Man. United
7 5 2
9-Swansea City 7 5 2
10-Stoke City
7 5 2
11-Hull City
7 5 2
12-Newcastle
7 5 2
13-Aston Villa
6 5 2
14-West Ham
5 5 1
15-West B.
5 5 1
16-Cardiff City
5 5 1
17-Norwich City 4 5 1
18-Fulham
4 5 1
19-Crystal Palace 3 5 1
20-Sunderland
1 5 0

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

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

França
Ligue 1

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

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

Itália
Serie A

Saint-Étienne 1-2 Toulouse
Bastia 0-0 Marseille
Évian TG 2-2 Montpellier
Stade de Reims 1-1 Guingamp
Rennes 2-0 AC Ajaccio
Sochaux 0-2 Lille
Lorient 3-3 Bordeaux
Lyon 3-1 Nantes
Nice 4-0 Valenciennes
Paris SG 1-1 Monaco
D
0
0
0
0
0
2
1
1
1
3
2
2
2
3
3
4
4
2
2
3

P	J	V	
1-Monaco
14 6 4
2-Paris SG
12 6 3
3-Saint-Étienne 12 6 4
4-Marseille
11 6 3
5-Nice
11 6 3
6-Rennes
11 6 3
7-Lyon
10 6 3
8-Lille
10 6 3
9-Stade de Reims 9 6 2
10-Bastia
8 6 2
11-Évian TG
8 6 2
12-Nantes
7 6 2
13-Montpellier
7 6 1
14-Lorient
7 6 2
15-Toulouse
6 6 1
16-Guingamp
5 6 1
17-Bordeaux
5 6 1
18-AC Ajaccio
3 6 0
19-Valenciennes 3 6 1
20-Sochaux
2 6 0

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

NY Red Bulls 1-0 FC Dallas
LA Galaxy 1-1 Seattle Sounders
Real Salt Lake 1-2 SJ Earthquakes
Houston Dynamo 5-1 Chivas USA
NE Revolution 2-1 DC United
Columbus Crew 3-0 Chicago Fire
Toronto FC 1-2 Sporting KC
Impact Montréal 0-3 Vancouver W.
Portland Timbers 1-0 Colorado R.

Chievo 2-1 Udinese
Cagliari 2-2 Sampdoria
Genoa 0-0 Livorno
Sassuolo 0-7 Internazionale
Roma 2-0 Lazio
Juventus 2-1 Hellas Verona
Catania 0-0 Parma
Bologna 1-2 Torino
Atalanta 0-2 Fiorentina
Milan 1-2 Napoli
D
0
0
2
1
1
1
2
2
1
2
2
3
1
3
2
3
3
3
5
4

1-Roma
2-Napoli
3-Juventus
4-Internazionale
5-Fiorentina
6-Livorno
7-Torino
8-Hellas Verona
9-Lazio
10-Cagliari
11-Chievo
12-Milan
13-Genoa
14-Udinese
15-Atalanta
16-Sampdoria
17-Bologna
18-Parma
19-Catania
20-Sassuolo

P	J	V	
12 4 4
12 4 4
10 4 3
10 4 3
10 4 3
7 4 2
7 4 2
6 4 2
6 4 2
5 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
3 4 1
2 4 0
2 4 0
2 4 0
1 4 0
0 4 0

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

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

Grupo Este

J	V	E
1-NY Red Bulls
30 15 6
2-Sporting KC
29 14 6
3-Impact Montréal 28 13 6
4-Houston Dynamo 29 12 7
5-NE Revolution
29 11 7
6-Chicago Fire
29 11 6
Grupo Este
7-Philadelphia U. 29 10 9
8-Columbus Crew 30 11 5
9-Toronto FC
30 4 11
10-DC United
29 3 6
Grupo OEste

J	V	E
1-Real Salt Lake 30 14 6
2-Seattle S.
27 14 5
3-Portland T.
29 11 13
4-LA Galaxy
29 13 6
5-Colorado Rapids 30 12 9
6-Vancouver W. 29 11 8
7-SJ Earthquakes 30 11 8
8-FC Dallas
29 10 10
9-Chivas USA
29 6 8

D	P
9 51
9 48
9 45
10 43
11 40
12 39
10 39
14 38
15 23
20 15
D	P
10 48
8 47
5 46
10 45
9 45
10 41
11 41
9 40
15 26
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Tropeção do FC Porto
e Benfica mais perto do
O

FC Porto visitou o Estoril e o empate (2-2)
manteve os dragões líderes
isolados, mas com menos
vantagem sobre os perseguidores.
Apesar do empate moralizador, a equipa da Amoreira perdeu o contacto, permitindo ao
Benfica destacar-se na quarta
posição: passadas apenas cinco jornadas, já está cavado um
fosso de dois pontos entre os

quatro teóricos candidatos aos
lugares da frente e os outros.
O Sp. Braga foi um dos grandes vencedores da ronda, pois
o triunfo sobre o Arouca (10) levou a equipa de Jesualdo
Ferreira para o segundo posto
isolado, à custa da terceira derrota para o conjunto de Pedro
Emanuel – que ainda não empatou, tal como Sp. Braga e

Belenenses. A ultrapassagem
ao Sporting acontece precisamente na semana em que os
leões visitam a Pedreira, no
reencontro dos dois treinadores com as suas antigas equipas.
O Benfica também saiu muito
por cima desta ronda, reduzindo a distância para o líder e o
Sporting. O triunfo em Guimarães (1-0) foi o segundo consecutivo dos encarnados na Liga,

naquela que foi também a segunda derrota dos minhotos na
prova e no acidentado regresso
aos golos de Cardozo. Acidentado, também, o final do jogo,
com Jorge Jesus a envolver-se com as forças policiais e
a sujeitar-se a eventuais sanções, numa ronda em que as
arbitragens estiveram sob fogo
cerrado, com queixas comuns

topo

aos três grandes.
O Sporting perdeu a vice-liderança enquanto o Rio
Ave ganhou posições na tabela como resultado do empate
(1-1) de Alvalade, o segundo
consecutivo dos leões em Alvalade.
O Gil Vicente também apenas fez um ponto ao empatar
com o Olhanense (1-1), mas
foi outro dos clubes a ganhar
posições lugares. Rio Ave e
Gil subiram «à custa» do Marítimo, que saíu derrotado de
Belém. O triunfo por 1-0 deu
os primeiros pontos da Liga
aos azuis. Aliás, a 5ª jornada
assinala o momento da Liga
em que todas as equipas passaram a somar pontos: no fecho,
o empate entre Paços de Ferreira e V. Setúbal permitiu aos
pacenses sair da estaca zero,
mas não da lanterna vermelha,
situação que mantém Costinha
sob pressão dos adeptos. Já os
sadinos, mantém-se acima da
linha de água, com a particularidade de terem somado todos
os seus pontos fora do Bonfim.
Numa jornada com apenas 14
golos (não havia tão poucos
desde março deste ano), o Nacional registou uma das quatro
vitórias pela margem mínima
desta ronda. O 1-0 sobre a Académica colocou os madeirenses no grupo das cinco equipas
que estão com 7 pontos.

Conselho de Disciplina: inquérito
a Jorge Jesus é o próximo passo

O

processo de inquérito
passa agora para as mãos
da Comissão de Instrução e
Inquéritos, uma espécie de
«Procuradoria» da Liga junto
do Conselho de Disciplina da
FPF, criada pelo organismo no
final do ano passado.
A referida comissão reenviará depois o processo para o
órgão federativo, que se encarregará da decisão. A existência
de um inquérito deverá impli-

car que não haverá qualquer
decisão sobre o caso hoje ou
nas próximas semanas, apesar
de existirem prazos.
A partir do momento em que
esteja definido um instrutor,
ele tem apenas quinze dias
para produzir trabalho, exceto
em casos considerados complexos.
O instrutor pode chamar o
arguido, em caso de processos
disciplinares.

O arguido também pode requerer algumas diligências.
Depois de terminada a instrução será, se o instrutor o entender, deduzia acusação.
Casos exista acusação, ela
será remetida, o mais depressa possível, para o Conselho
de Disciplina, que terá dois
dias para notificar o arguido.
Alguns processos poderão ter
caráter de urgência.

	P	J

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

13
12
11
10
8
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

V

E

D

GM

GS

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

1
0
2
1
2
1
1
1
1
1
0
2
1
1
0
1

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

11
8
13
8
10
5
6
5
7
6
4
3
8
3
5
2

3
4
3
5
8
6
7
5
8
3
8
6
11
9
10
8

RESULTADOS

6ª JORNADA

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

FC Porto 27/09 15:00 V. Guimarães
Académica 28/09 11:00 Arouca
Rio Ave 28/09 11:00 Nacional
Marítimo 28/09 11:15 P. Ferreira
Olhanense 28/09 13:15 Estoril Praia
Benfica 28/09 13:30 Belenenses
SC Braga 28/09 15:15 Sporting
V. Setúbal 30/09 15:15 Gil Vicente

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

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

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

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

GM GS
14 4
7
3
11 7
9
4
5
1
12 11
8
13
6
7
9
5
13 7
7
7
6
8
4
4
5
6
5
5
5
8
3
8
2
5
5
9
3
6
6
10
2
9

resultados

próxima jornada

Moreirense 2-1 Farense
Leixões 1-0 Trofense
Ac. Viseu 1-2 Chaves
Tondela 2-0 Feirense
Portimonense 2-0 Sporting B
Sp. Covilhã 1-1 U. Madeira
Marítimo B 2-0 FC Porto B
Penafiel 0-0 Beira-Mar
Desp. Aves 0-0 Benfica B
SC Braga B 4-3 UD Oliveirense
Santa Clara 13/10 16:00 Atlético CP

Sporting B 27/09 Desp. Aves
Farense 28/09 SC Braga B
Atlético CP 28/09 Penafiel
UD Oliveirense 28/09 Marítimo B
U. Madeira 28/09 Ac. Viseu
Feirense 28/09 Sp. Covilhã
Trofense 28/09 Portimonense
FC Porto B 28/09 Santa Clara
Beira-Mar 28/09 Leixões
Chaves 28/09 Tondela
Benfica B 30/09 Moreirense

liga dos campeões

Quinta-feira 26 de setembro
- Tony Cabral resume a charte
québécoise dos direitos
e liberdade da pessoa
Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 28 de setembro
- Festa dos pescadores em vila
de conde no Norte de portugal

Grp.C: Benfica 2-0 Anderlecht
Austria Wien 0-1 FC Porto
Terça, 1 outubro: FC Porto 14:45 At. Madrid
Quarta, 2 outubro: Paris SG 14:45 Benfica
UEFA Europa League

Fiorentina 3-0 P. Ferreira
V. Guimarães 4-0 HNK Rijeka
Estoril Praia 1-2 Sevilla
Slovan Liberec 03/10 13:00 Estoril Praia
Lyon 03/10 13:00 V. Guimarães
P. Ferreira 03/10 15:05 Pandurii

Qualificação para o mundial | seleção a
Portugal 11/10 12:00 Israel
Portugal 15/10 13:00 Luxemburgo
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