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Fiéis saudaram imagem de N.S. As Forças Revolucionárias
de Fátima na praça de S.
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OE 2014 Proposta de
Orçamento aprovada
O

Governo aprovou segunda-feira de madrugada a proposta de Orçamento do Estado para 2014, numa reunião extraordinária do Conselho
de Ministros que se prolongou por 17 horas, disse hoje à Lusa fonte governamental. Durante a reunião, a única declaração à imprensa foi feita, cerca
das 20:30 de domingo, pelo vice-primeiro-ministro Paulo Portas e apenas
sobre a matéria das pensões de sobrevivência. Nessa ocasião, Paulo Portas
anunciou que a condição de recursos para as pensões de sobrevivência será
prestada por quem receba, no acumulado de duas ou mais pensões, mais de
2000 euros.
Ver Página 8
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
16 de Outubro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
	Max na Dinoterra
09:43	República do Saber
10:00 ALTA PRESSÃO
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:01	Ler +, Ler Melhor
14:13	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00	Portugueses Pelo Mundo
	Salvador da Bahia
16:45 A Verde e a Cores
17:15 Entre Margens
17:45	Correspondentes
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:02	Bem-vindos a Beirais
20:47 Telejornal Madeira
21:24 Telejornal - Açores
21:45 Último a Sair
23:15	Grandes Livros
00:06 24 Horas
00:30	Correspondentes
01:00	Bairro Alto
QUINTA-FEIRA
17 de Outubro
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	República do Saber
10:00	Biosfera
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:15	Linha da Frente
Onde Param os Correios
16:45	Programa a designar
17:30	Correspondentes
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00	Liberdade 21
23:00	Programa a designar
23:30 A Natureza dos Açores
00:00 24 Horas
00:30	Grande Reportagem
Quem Semeia Ventos
01:00	Programa a designar
SEXTA-FEIRA
18 de Outubro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
	Gawayn
09:45 Nativos Digitais
10:00 Iniciativa
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:00	Sexta às 9Direto
16:45	Breviário Biltre
17:30 Ingrediente Secreto
	Perú
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00	Uma Família Açoriana
22:45	Palavras Para Quê?
23:30 Destino: Portugal - II
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente Secreto
	Perú
01:00 No Ar, História
Da Rádio Em Portugal
SÁBADO
19 de Outubro
02:00	África 7 Dias
02:32	Consigo
03:00	Bom Dia Portugal
03:56	Zig Zag
05:00	Biosfera
05:30 TOURADA
Tourada Casa Pessoal
da RTP Açores
06:15	VIVA A MÚSICA
07:00 Destino: Portugal - II
07:30	Macau Contacto 2013
08:00	Jornal da TardeDireto
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09:15	Zig Zag
09:45	Programa a designar
10:00ENTRE PRATOS
10:30Podium
11:30Programa a designar
12:00Atlântida Açores
13:30Macau Contacto 2013
14:00Programa a designar
15:00TelejornalDireto
16:00Programa a designar
18:00Grandes Quadros
	Portugueses
18:30 Destino: Portugal - II
19:00 24 HorasDireto
20:00	Programa a designar
20:30 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Herman 2013
23:00	Programa a designar
00:07 24 Horas
00:30	Macau Contacto 2013
01:00	Programa a designar
DOMINGO
20 de Outubro
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Podium
07:00	Portugal Selvagem
07:30 Europa Contacto 2013
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui Portugal
13:30 Europa Contacto 2013
14:00	Poplusa
15:00 TelejornalDireto
16:00	Programa a designar
16:45 A Natureza dos Açores
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00	Breviário Biltre
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00	Programa a designar
23:30	Conversas do Triângulo
00:00 24 Horas
00:30 Europa Contacto 2013
01:00 Agora
SEGUNDA-FEIRA
21 de Outubro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
09:45	República do Saber
10:00 Profissões
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:15 História Do Brinquedo
16:45	Só Visto!
17:45	Venezuela Contacto
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	Prós e Contras
23:30 A Estrela Lá de Casa
00:00 24 Horas
00:30	Venezuela Contacto
01:00 Há Conversa
TERÇA-FEIRA
22 de Outubro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	Zig Zag
09:45	República do Saber
10:00 A Verde e a Cores
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:15 Horta/Velas/Horta
16:45 A Estrela Lá de Casa
17:00	Sonhar É Fácil
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	Fátima e o Mundo
22:45	Portugueses Pelo Mundo
23:30 Em Reportagem
00:00 24 Horas
00:30 Entre Margens
01:00	Viva A Música

Agenda comunitária

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

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 connosco esta linda noite mascarada. Para mais informações: 514-834-0920.

Grandiosa

noite com

Henrik Cipriano

A Associação Portuguesa do West Island, organiza no próximo dia 19 de outubro pelas
19h00 uma grande noite com o sensacional Henrik Cipriano! Ementa: sopa de creme de
brócolos, antipasto, terra e mar (Filet mignon e camarão), acompanhado com batatas e
legumes, crepes recheados com queijo em creme, Chá e Café. Para completar o nosso
serão haverá também música variada com o DJ da casa. Sejam todos bem vindos a esta
maravilhosa noite! Dina Melo : 514-696-0754, Luis Tomé : 514-494-2531.

Convívio

de

Gala

dos

Amigos

de

Rabo

de

Peixe

O circulo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza o 13º encontro do Convívio de gala
dos Amigos de Rabo de Peixe no dia 2 de novembro de 2013 às 17h30. Vai ser um
evento para juntar várias centenas de Rabopeixenses. A festa será animada pelo DJ
Jeff Gouveia e vai se realizar no Buffet Roma situado no 8050 Chamilly em St-Leonard.
Para mais informações ou reservas: Eduardo Leite: 450-687-2082; Olivia Paiva: 514707-8877; Domingos Silva: 514-865-2466.

Jantar

na

Lasalle

A Associação Portuguesa de LaSalle, situada no 2136 A Rue Pigeon, Lasalle, organiza
um jantar, sexta-feira, dia 18 de outubro às 19h00. Ementa: Peixe grelhado na brasa
com batata cozida e salada. Para mais informações ligue: 514 366 6305

Lançamento do
L
ivro “Pensamentos”
Vitor Gonçalves, em colaboração com o Clube Portugal

de Montreal organizam o lançamento de um livro de poesia. Convidamos a comunidade para a cerimónia do lançamento do livro “Pensamentos” que terá lugar domingo,
27 de outubro de 2013, no Clube Portugal de Montreal,
situado no 4397 Boul. St-Laurent, pelas 17h00.

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: 4 de
Ouros, que significa Projetos. Amor:
Demonstre, com mais entusiasmo,
as suas emoções. Procure não ter
discussões com o seu companheiro.
Não entre em conflitos desnecessários. Saúde:
A sua vitalidade estará à vista de todos, mas
tenha calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua vida
profissional, poderá ser o momento ideal para
reciclar os seus conhecimentos.
Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9
Touro: Carta Dominante: 6 de
Copas, que significa Nostalgia. Amor:
Não deixe transparecer tanto os seus
ciúmes e fraquezas, poderão afetar
a sua relação. Saúde: Poderá sentir
algum desgaste físico. Tenha cuidado com as
mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá
surgir uma oportunidade de obter rendimento
extra, através de um part – time.
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20
Gémeos: Carta Dominante: Rei de
Paus, que significa Força, Coragem
e Justiça. Amor: Tenha cautela, não
deixe que a sua vida amorosa caia na
rotina. Saúde: O seu sistema nervoso
poderá estar mais abalado, refletindo-se no
funcionamento do seu organismo.
Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos
desafios. Não seja conformista, avance.
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5
Caranguejo: Carta Dominante: 4
de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Esta semana estará disposto a
fazer de tudo para agradar a sua carametade. Existirá um clima favorável
ao diálogo e ao romance. Saúde: Tudo
correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e
confiança. Dinheiro: Por influência de terceiros
poderão surgir alterações neste domínio.
Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se
esforçar a duplicar.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
Leão: Carta Dominante: A Justiça,
que significa Justiça. Amor: Tente não
ser tão possessivo e dominador, para
poder reencontrar o equilíbrio que a
sua relação necessita neste momento.
Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus
limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira
encontra-se num período francamente positivo.
Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2
Virgem: Carta Dominante: 7 de
Ouros, que significa Trabalho. Amor:
É prioritário que deixe de exigir tanto
do seu par. Não se tem dado o devido
valor, deve acreditar mais em si, e ver
que é uma pessoa com muito valor. Saúde: Não
se prive de pequenos prazeres apenas porque
deseja ter uma boa aparência física. Dinheiro:
Não fique triste se não conseguir atingir o
sucesso que merecia profissionalmente. Para
atingir os seus objetivos deverá trabalhar com
mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 4 de
Paus, que significa Ocasião Inesperada,
Amizade. Amor: Boas perspetivas neste
campo, continue a investir. Aproveite
bem este período pois goza um momento
favorável. Saúde: Aprenda a controlar os seus
nervos, será benéfico para si. Dinheiro: Invista na
organização para melhorar a funcionalidade do
seu departamento.
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3
Escorpião: Carta Dominante: 3 de
Copas, que significa Conclusão. Amor:
Respeite a forma de expressar os
sentimentos da sua cara-metade. Deverá
falar abertamente com aqueles que ama,
não se iniba a expor os seus sentimentos. Saúde:
Tendência para se sentir um pouco depressivo.
Dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades
que lhe vão surgir, esteja sempre de olhos bem
abertos. Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10
Sagitário: Carta Dominante: 6 de
Ouros, que significa Generosidade. Amor:
Favoreça a sua relação através do carinho
e do companheirismo. Saúde: Controle
melhor os seus horários de sono. Deverá
visitar o seu médico regularmente, faça um checkup. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para
atingir os seus fins. Obterá benefícios se cultivar o
relacionamento interpessoal.
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29
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Capricórnio: Carta Dominante: A
Membre officiel
Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Arrisque mais no amor, pode
ser que se surpreenda. Lembre-se que
só gozará de uma maior felicidade se
for mais aberto a revelar os seus desejos à
sua cara-metade. Saúde: Poderá andar com o
ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite
entrar em confrontos com um colega. Seja mais
comunicativo, partilhe as suas ideias com os
colegas de trabalho e daí poderão advir ideias
mais aliciantes.
Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11
Aquário: Carta Dominante: A Estrela,
que significa Proteção, Luz.
Amor: Não ponha em causa a sua relação
por coisas de pouca importância. Seja
mais afetuoso. Dê uma maior atenção
à sua família, é um período que as relações
familiares são bastante importantes. Saúde: O seu
aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.
Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos
seus colegas. Deve gerir bem os seus negócios
se não quer ter surpresas desagradáveis.
Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5
Peixes: Carta Dominante: 3 de Espadas,
que significa Amizade, Equilíbrio. Amor:
Esta poderá ser uma semana muito
intensa a nível do romantismo e da
aventura. Saúde: Psiquicamente poderá
sentir-se cansado. Tenha mais atenção ao seu
sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta
de si. Dinheiro: Momento favorável para aplicações
financeiras. Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

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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Soares: “O Povo
Este artigo é comentado por Tony Saragoça

O

histórico socialista continua a ter no primeiro-ministro o seu alvo preferencial, e no seu
artigo de opinião do Diário de Notícias, Mário
Soares escreve que Passos devia ter-se demitido
mas que não o terá feito “certamente porque se
julga eterno”.
E acrescenta: “Assim, vai acabar mal. Muito mal.
É que o Povo está farto - odeia-o - e não vai aguentar muito mais tempo esta situação”. Mário Soares
acredita que os portugueses “odeiam” o Governo,
mas que esse sentimento também se pode referir ao
próprio primeiro-ministro. sublinha o antigo chefe de
Estado.
“Passos Coelho reconheceu a derrota.
É verdade.
E até felicitou António José Seguro, líder do PS.

odeia

Passos”

nha nem nunca teria possibilidades de se medir aos
grandes países europeus.
Para ele o interesse pessoal passava à frente dos
interesses do País. Nunca acreditei na honestidade deste politico no que respeita ao seu verdadeiro
empenho em amelhorar a vida dos trabalhadores
portugueses.
As politicas que ele abraçou, extremamente gauchistas, para quem não tinha possibilidades de as
sustentar, foram nem mais nem menos, que para
o seu próprio governo pessoal, desviando milhões
para as suas próprias fundações, assegurando cuidadosamente e seguramente o futuro da família e
dos amigos, situação que ainda hoje continua, mas
que ninguém tem coragem de desmascarar.
E este cavalheiro atreve-se a criticar e fazer a moral aos políticos que hoje tentam tirar portugal da
quase bancarrota que ele e os seus sucessores, tão
graciosamente ofereceram ao seu povo querido.
Existem países no mundo onde este tipo de crime

leva à prisão, em Portugal, todavia, a justiça não
tem tempo para se ocupar dos grandes ladrões.

Se o cheiro a maçãs podres polui a actual Assembleia da Repúblia, não é certamente com cheiro de
môfo, que os portugueses poderam eventualmente
respirar sem máscaras.
Com isto me vou. Boa semana a todos.

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato

10

$

por
mês1

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

v

economize com a telefonia
residencial de ﬁdo
Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2
(Nenhum custo interurbano)

v

Mas logo a seguir disse que não tencionava demitir-se... Certamente porque se julga eterno, por direito
divino, se calhar, visto que até perdeu na sua própria
terra, Vila Real de Trás-os-Montes.
Não seguiu o bom exemplo de Guterres, por muito
menos. Porquê? Porque não tem vergonha na cara?”,
acrescentou Soares.Para Soares, a situação ainda vai
piorar, pois o “Governo vai ter de pagar o que já não
tem para pagar”, e lembra que o Orçamento ainda
não é conhecido, “porque para Passos Coelho, apesar de falar pelos cotovelos, o segredo é a alma do
negócio”. Na opinião do antigo chefe de Estado, “é
o péssimo que se segue ao pior. Ninguém sabe ao
certo o que aí vem”.O histórico socialista aproveita
ainda para apontar baterias a Cavaco Silva dizendo
que “agora deu-lhe para viajar. É uma outra maneira
de fugir a falar aos seus compatriotas”.
Pobre Mário, mesmo que vivesse eternamente,não
consegueria, eliminar todo o ódio que tem contra os
que lhe roubam a primeira página nos jornais de
cada dia. Velho e completamente despegado da situação política e financeira portuguesa, este senhor
que sempre idolatrou o poder e a fama, continua a
querer impôr a as suas ideias ancestrais, instigar o
povo à violência e pregar o péssimismo, mesmo sabendo que a sua hora de glória, já há muito tempo
que o diabo a levou.
Possívelmente porque a sua idade, não lhe permite ver a realidade, continua a pensar que o povo
português devia beijar-lhe a mão e prostrar-se de
joelhos, cada vez que ele sai à rua.
Mas, como ninguém lhe liga nenhuma, a não ser
os seus fieis vassalos, que continuam a idolatrá-lo,
ele próprio faz a festa e deita os foguetes. Só que,
infelizmente, cada vez que abre a boca, só diz “besteira” como diriam os nossos amigos brasileiros.
Segundo ele, o povo, detesta Passos Coelho, talvez
até tenha razão, só que, esquece-se de se ver ao espelho.
A bem ver, se ele tivesse tido a coragem de dizer
aos portugueses o preço que eles viriam a pagar
pela sua teimosia em “embarcar” Portugal na
“aventura” da União Europeia, creio mesmo que
ele nunca teria tido um lugar nas páginas da história portuguesa.
No entanto, ele conseguiu iludir todos e mais alguns, sabendo perfeitamente que Portugal não ti-
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Quem É ele?

Festa

da comunidade brasileira
palavras de agradecimento ao Grupo Coral que soube dignificar esta celebração,e agradeceu a todos os
brasileiros presentes.

T

Manuel Neves

eve lugar neste fim-de-semana, dia 13 de Outubro na igreja Santa Cruz a festa da comunidade
brasileira, o povo nosso irmão de língua portuguesa. Iniciaram-se as festividades com a celebração da
missa às 11h30 presidida pelo Rev. Padre António
Araújo,que na sua excelente homilia neste dia de
outubro focou a Nossa Senhora de Fátima e dando
em seguida,um testemunho de grande relevo a Nos-

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

sa Senhora da Conceição Aparecida. Foi proclamada
Rainha do Brasil e sua Padroeira Principal em 16 de
julho de 1930, por decreto do papa Pio XI. A imagem

Niguém advinhou a foto da semana passada. As pessoas
na foto eram Eugénia Barroso, José Domingos Grilo, Armanda Grilo.

Foi servido depois, no subsolo da igreja, um excelente almoço, composto por um boa feijoada sob a
orientação de uma equipa chefiada pelo Sr. António
Figueiredo e sua esposa e, servida pelos jovens da
Missão Santa Cruz. Durante este almoço houve atua-

amigos da semana

já havia sido coroada anteriormente, pelo papa Pio X,
por decreto da Santa Sé, em 1904. Pela Lei nº6.802
de 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente
feriado no dia 12 de outubro, dedicando este dia á
sua devoção. Também nesta Lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Nossa Senhora
Aparecida como padroeira do Brasil. No final dirigiu

ções do Rancho Folclórico Português da Missão Santa Cruz e Tamar de Nazaré, com excelentes danças,
tendo o conjunto musical de Santa Fé, abrilhantado
a tarde com um excelente repertório de música brasileira.

Bem haja e parabéns a todos quantos contribuíram de uma maneira ou da outra para a realização desta festa cujos donativos irão para as crianças abandonadas do Brasil.

A UTL
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viajando através de

Antero Branco

N

o final do dia de quarta-feira passada, o Sr.
padre José Maria disse que iriamos ter uma
surpresa, mas não sabíamos o quê e aonde.
Afinal fomos conhecer a freguesia que o viu nascer
e crescer. Primeiro fomos ao Museu do Agricultor,

Maria juntaram-se a nós. Nesse dia logo de manhãzinha fomos para o Porto e direitinhos para a estação
de São Bento, no Porto, apanhámos o comboio para a
Régua. Ali, embarcamos no barco Via Douro Levou-nos a descer o rio Douro até ao Porto, através dos
seus vales, colinas, cidades, aldeias e plantações de
vinha. A bordo foi-nos servido uma deliciosa refei-

ção. Creio que todos nós deveríamos viver a experiência desta viagem, pelo menos uma vez na vida.
Ao amanhecer de sexta-feira, uma guia encontrava-se à nossa espera no autocarro, para nos levar a

que está sedeado na antiga escola primária que ele
frequentou. Estavam à nossa espera o presidente da
Junta de Freguesia de Fermentões e outras individualidades, que numa breve locução de boas vindas e um
beberete, oferecido pelas autoridades locais, deram-nos a conhecer o orgulho e o carinho que o povo
daquela localidade sente pelo nosso pároco, não só
como líder espiritual, mas também pelas suas qualidades de empreendedor, artístico e criativo.
De seguida dirigimo-nos para a Igreja de Santa Eulália, aonde foi batizado, aonde assistimos à santa
missa.
Ao lado da igreja, encontra-se o infantário que ele
frequentou quando menino.
Fomos depois para a quinta do seu irmão Manuel,
aonde todos os seus familiares nos acolheram para
um sumptuoso jantar bem típico do Minho. Durante
o repasto, outa grande surpresa, a do Grupo Folclórico de Fermentões, que nos apresentou vários números do folclore minhoto.
Na quinta-feira, o nosso grupo cresceu.
A Ana e a Maria do Carmo, irmãs do padre José

conhecer o bairro histórico da “capital” do norte de
Portugal.
Depois de nos ter mostrado os monumentos mais
importantes do grande Porto e de nos ter dado uma
lição da história, digna de um grande historiador,
deixou-nos na “Cave Sandeman”, em Vila Nova de
Gaia, para uma visita e uma degustação de vinhos do
Porto. No final da tarde partimos para Fátima e nestes
três dias que aqui passamos, viveu-se momentos de
grande intensidade religiosa.
São impressionantes as manifestações de fé que
aqui se vive. Pessoas de todas as partes do mundo

Portugal

aqui vêm para venerar a Senhora da Iria. No recinto
do Santuário, mais de um milhão pessoas assistiram
às cerimónias.

No sábado, na procissão de velas, não sei se tiveram
a oportunidade de verem na RTP internacional, cinco
do nosso grupo tiveram o privilégio de levar o andor
de Nossa Senhora; o Eduino Martins, editor do jornal,
Antero Branco, Victor Medina, João Fonseca e António Faria. No Domingo, o nosso pároco foi convidado
a concelebrar a missa presidida pelo Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, Dom Tarcisio Bertone.
Dom Tarcisio disse na sua homilia, “hoje que a mensagem de Fátima contraria o “fatalismo do mundo” pela
proposta de conversão e de um estilo de vida crente
onde Maria “sobressai” como figura exemplar. “A
conversão a Deus é o princípio de toda a restauração
da ordem humana. O Salvador do mundo, mesmo do
mundo temporal, é só um: Jesus Cristo!”. Que “contra
o fatalismo do mundo” Maria lembrou em Fátima que,
na “ordenação e governo de tudo o que acontece, há
um Coração infinito” e que “desde que Deus passou
a ter um coração humano e deste modo orientou a liberdade do homem para o bem, para Deus, a liberdade
para o mal deixou de ter a última palavra”. Na procissão do Adeus é sempre com muita emoção que os
peregrinos se despedem de Nossa Senhora de Fátima.
Hoje, segunda-feira, partimos para Madrid, na Espanha. O grupo tem indo crescendo. Ontem juntou-se a
nós, o casal Maia e hoje a D. Zulmira e o professor
Barros. Nesta nossa peregrinação a Fátima encontramos muitas pessoas que frequentam Santa Cruz, que
estão passando férias em Portugal e que aqui se deslocaram para prestar homenagem a Maria no encerramento do aniversário da peregrinação internacional de
Fátima do 13 de outubro.

As dificuldades do Plateau Mont-Royal
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-Royal (SDAMR), dizia que as vendas no período de
natal de 2010 tinha abaixado de 8%, comparado com
o período de 2009. Ele continuou com a afirmação,
que o aumento das taxas ia ser de 30% para os pró-

Miguel Félix

N

os últimos quatro anos, muito foi falado sobre
o problema do Plateau Mont-Royal e nas suas
consequências. Em 2010, com a crise da gestão do
estacionamento em Montreal, foi anunciado o aumento do preço do estacionamento de 2$ para 3$,
enquanto a junta da freguesia, chefiada por Luc
Ferrandez de Projet Montreal, procedia á instalação de 600 novos parcómetros. Ao mesmo tempo,
Projet Montreal anunciou que ia tirar do mercado
1 500 lugares de estacionamento, para respeitar o
código da segurança rodoviária, para o transporte coletivo e para revalorização do ambiente.
Em 2011, os comerciantes da Avenue Mont-Royal
alertavam para as dificuldades, que eles viviam. Em
Março 2011, o director Michel Despatie, da Sociedade de desenvolvimento de l’Avenue du Mont-

relatório põe em evidência que a taxa de inocupação
dobrou,segundo as informações da cidade de Montreal, de 4,9% para 8,6%. O presidente da Junta, Luc
Ferrandez criticou o resultado do relatório. Ele afirmou às médias de comunicação, que os restaurantes

ximos três anos. E o em Setembro 2013, a SDAMR
publicou um relatório duma firma, que indica que o
aumento dos parcómetros teve como consequência
a diminuição da frequentação de 17%, entre 2010 e
2012, nos comércios da Avenida. Do mesmo modo, o
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vão muito bem, assim como os bares.
Em resposta, a Helena Loureiro respondeu numa
carta dizendo: «Luc Ferrandez é de novo candidato
para a junta do Plateau Mont-Royal, as políticas deste senhor vieram estragar a vida de muitos comerciantes da rua St-Laurent e da avenida Mont-Royal.
Ele não quer carros, só quer bicicletas e vastos espaços verdes, mas infelizmente o Plateau não pode

viver só disto e dos seus residentes. O Plateau precisa
desta vida que o anima todos os dias, esta diversidade cultural que é transmitida pelos seus comércios.
Luc Ferrandez não só vai acabar com o que nos resta,
como vai fazer do Plateau um parque enorme sem
carros e sem gente, depois de isto conseguido, vai o
Plateau para a bancarrota.»
Nessa mesma carta a Helena Loureiro concluía:
«Basta de Luc Ferrandez!! É preciso tirá-lo de lá,
para que possamos ser nós a governar a nossa freguesia tão linda e cheia de sabores e odores! No próximo
dia 3 de novembro, basta de Luc Ferrandez e fora
com ele!!»
Fontes:
http://www.leplateau.com/Actualites/Vos-nouvelles/2011-03-16/
article-2336117/Dur-dur-d%26rsquoetre-commercant/1
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201309/05/01-4686
219-parcometres-repulsifs-dans-le-plateau-mont-royal.php
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2010/10/28/004-mont-royal-parcometres.shtml
http://projetmontreal.org/nouvelle/plateau-mont-royal-plan-d-action-2011-en-matire-de-stationnement-mesures-et-objectifs_fr/

Os
H

Montreal
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partidos políticos em

Miguel Félix

á mais de 100 anos, que a cidade de Montreal
é governada, por partidos políticos, porque
precisa duma máquina para ir buscar os votos. Os
partidos políticos devem respeitar e estar inscri-

«Coalition Montréal - Marcel Côté»
O Sr. Marcel Côté tem na sua coligação 97 candidatos, com uma base do partido da Sra. Louise Harel,
Visão Montreal. As suas promessas são simples. Eles
querem criar um director ético e reforçar a utilização
da peritagem interna. Com a comissão Charbonneau,
eles vão rever os mecanismos de atribuição de contratos públicos. A aumentação da taxa predial será

O Sr. Denis Coderre participa na campanha com uma
equipa de 101 candidatos. Ele quer constituir o posto
de inspector-geral. Essa pessoa terá um poder de investigação e de luta contra a corrupção. Na continuação dessa ideia, ele promete impedir que uma firma
de profissionais possam realizar os planos e controlar
o trabalho, sem um controlo interno. A outra grande
promessa foi a rotação de certos membros da função
pública, todos os dois anos. Ele recusa actualmente
de fazer uma promessa com a taxa predial. Para mais
informações: www.equipedeniscoderre.com
«Projet Montréal - Équipe Bergeron»
O Sr. Richard Bergeron é o único a ter uma equipa completa, com os seus 103 candidatos. As suas
promessas estão na continuação das suas actuais políticas, nas freguesias. Com ele, as assembleias do

tos na Direcção Geral das Eleições do Quebeque.
Todos os candidatos tinham até ao 5 de Outubro,
para apresentar oficialmente as suas candidaturas, com as assinaturas dos seus apoiantes. Montreal tem 12 candidatos, para a presidência da
câmara municipal, mas quatro pessoas saíram do
grupo.
«Le Vrai changement pour
Montréal - Groupe Mélanie Joly»

equivalente à inflação.
Para mais informações: www.coalitionmtl.com
«Équipe Denis Coderre
pour Montréal»

A Sra. Mélanie Joly apresenta uma equipa de 56
candidatos, que contam com a sua mãe, e com a Sra.
Lorraine Pagé, antiga sindicalista.
O grupo tem como promessa de guardar os rendimentos da taxa predial actuais, e querem 0,5% da
taxa do consumo, para os produtos comprados em
Montreal.
Num projecto de transferência, todos os dados e as
informações serão públicos, como exigirá a obrigação de garantir a qualidade dos trabalhos.
Para mais informações: vraichangementmtl.org

conselho de freguesia serão disponíveis numa difusão Web e consultarão a população antes de propôr
o orçamento. De mesmo modo, eles propõem uma
consulta para rever o funcionamento das freguesias,
como sobre o estatuto de eleitor. Na questão da taxa
predial, eles prometem aumentar segundo a inflação,
mas com uma diferênça,esta será paga logo após a
venda da casa. Para mais informações: projetmontreal.org

PS

apoia corte nas
subvenções vitalícias
dos políticos

O
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líder parlamentar do PS manifestou-se hoje
a favor da proposta do Governo de cortar em
15 por cento as subvenções vitalícias dos titulares
de cargos políticos, embora admita que a medida
possa ter caráter retroativo.
Carlos Zorrinho falava aos jornalistas na Assembleia
da República, numa declaração em que frisou que o
direito de os titulares de cargos políticos terem uma
subvenção vitalícia foi revogado em outubro de 2005
por um Governo do PS. “Trata-se agora de reduzir as
subvenções dos titulares que já tinham adquirido esse
direito à data da revogação. Em nome da equidade
na repartição dos sacrifícios, obviamente que o PS
votará a favor da proposta feita pela maioria [PSD/
CDS]”, afirmou o presidente cessante do Grupo Parlamentar socialista.Interrogado sobre a possibilidade
de a medida ter um caráter retroativo, Carlos Zorrinho admitiu que “poderá conter um pouco
esse princípio”.”Mas é
[tomada] num contexto de equidade e também num contexto de
defesa da imagem (que
é muito importante)
da política e dos políticos. O reforço dessa
imagem é fundamental
para podermos ultrapassar com sucesso o momento difícil que o país vive
em consequência das más políticas aplicadas pelo
Governo”, respondeu o dirigente socialista.Questionado sobre a ideia do CDS de eliminar totalmente as
subvenções vitalícias dos políticos, Carlos Zorrinho
salientou que apenas se referiu ao corte de 15 por
cento.Nós estamos a favor dessa proposta, reafirmando que a revogação das subvenções foi feita por um
Governo socialista em 2005”, acrescentou.

OE2014

vai elevar
redução do défice
“Não há nenhuma razão para se esperar que o
OE para 2014 seja um Orçamento de não levar
mais longe a preocupação com a redução do défi-

ce estrutural e nominal. É isso que está acordado
com os nossos credores oficiais, mas sobretudo, é
disso que precisamos para retomar uma ampla
confiança dos investidores”, disse o chefe do Governo.
Passos Coelho disse querer esclarecer, com esta
declaração, a que se referia na terça-feira com um
possível “choque de expetativas” provocado pelo
OE para 2014. O primeiro-ministro afirmou no congresso nacional dos economistas, que a execução das
medidas que ficaram previstas com os credores e que
estão contidas no OE para 2014 pode gerar um novo
“choque de expetativas”.
Ontem, o líder do executivo recusou ainda a ideia
de que Portugal pode pagar menos pelos juros do empréstimo, dizendo que o Estado está “a pagar os juros que praticamente são suportados pelo mecanismo
que transfere o dinheiro”.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI),
Portugal só conseguirá reduzir o défice para os 4%
em 2014 se conseguir implementar os cortes na despesa acordados com a troika após o chumbo do Tribunal Constitucional aos
cortes dos subsídios.
De acordo com a publicação ‘Fiscal Monitor’,
ontem dada a conhecer
pelo FMI, Portugal tem
de fazer uma consolidação de 1% do PIB no seu
saldo ajustado dos efeitos
de ciclo económico no
próximo ano. Este será
especialmente complicado tendo em conta que do
ajustamento previsto para
2013, cerca de um quarto
vem de medidas temporárias, que incluem a reprogramação de fundos estruturais da UE e mesmo alguma da redução da despesa.
Privado melhor
• O primeiro-ministro defende que o setor privado
fez um ajustamento “muito mais veemente, rápido
e profundo” e commaiores “sacrifícios” que o público, constrangido por motivos “legais”
• Na convenção empresarial “sobreviver e crescer”, promovida pela AIP, Passos Coelho referiu-se às “dificuldades a propósito dasmedidas que
o Governo deve adotar para controlar a despesa
pública primária”, como “os salários, as pensões e
as transferências sociais”.
• Segundo Passos “ficou claro, com a publicação
[terça-feira] do boletim de outono do Banco de Portugal, que no setor privado as empresas agiram de
acordo comas condições”.
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Corte nas pensões de sobrevivência
afectará 25 mil pessoas
M

edida só afecta quem receber um total de
pensões acima de 2000 euros. Mais de 96%
dos beneficiários de pensões de sobrevivência não
serão abrangidos.
O mistério foi desvendado neste domingo por Paulo
Portas já perto das nove da noite. A partir de Janeiro
do próximo ano, quem acumula “duas ou mais pensões de valor superior a 2000 euros” terá, de acordo
com os cálculos do PÚBLICO, uma redução na pensão de sobrevivência entre os 10% e os 35%. O vice-primeiro-ministro garantiu contudo que, dos cerca
de 800 mil beneficiários de pensões de sobrevivência, “só 3,5%, não mais de 25 mil”, sentirão o impacto. Os restantes ficarão a salvo. A medida afecta as
pensões pagas pelo regime geral da Segurança Social
e pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) e será incluída no Orçamento do Estado (OE) para 2014, que

neste domingo estava a ser finalizado numa reunião
extraordinária do Conselho de Ministros. Com estes
cortes, o Governo espera poupar 100 milhões de euros, uma gota de água face às necessidades do OE.
Paulo Portas, que interrompeu a reunião para “tranquilizar” os mais idosos, explicou que o valor das
várias pensões será somado e, se o total for superior
a 2000 euros, a pensão de sobrevivência sofrerá um
corte “gradual e moderado”. “Nenhuma pessoa em
nenhuma circunstância perde a integralidade da segunda pensão, mesmo que os seus rendimentos sejam
daqueles que são verdadeiramente muito altos”, fez
questão de frisar durante a conferência de imprensa,
onde estiveram também — em silêncio — a ministra
das Finanças, Maria Luís Albuquerque, e o ministro
da Segurança Social, Pedro Mota Soares.
Fora do apuramento de rendimentos para efeitos de
condição de recurso ficarão as pensões “de orfandade, deficiência, dos deficientes das forças armadas,
dos antigos combates, pensões de preço de sangue ou
de relevantes serviços prestados à pátria”, revelou.
A pensão de sobrevivência é uma prestação paga
à família dos subscritores da Segurança Social e da
CGA que morreram para a compensar pela perda de
rendimentos. Actualmente a prestação corresponde a
60% da pensão a que o subscritor que morreu tinha
ou teria direito, no caso da Segurança Social, ou a
50%, no caso dos funcionários públicos, sem haver
qualquer tipo de escalonamento.
Cortes por escalões
A partir do próximo ano, quem tiver rendimentos
de pensões acima de 2000 euros verá esta percentagem reduzir-se. Mas não será igual para todos. Quem
tiver um total de pensões entre 2000 e 2225 euros
verá esta percentagem baixar para 54% (Segurança
Social) ou 44% (CGA), o que significa um corte na
pensão de 10% e 12%. No último escalão, para rendimentos acima de 4000 euros, a pensão corresponderá a 39% ou 33%, consoante se trate da Segurança
Social ou da CGA. A redução, face à situação actual,
será de 35% e de 34% .Por exemplo, uma pessoa
que acumula uma pensão de velhice de 1500 euros

com uma pensão de sobrevivência de 600 euros, num
total de 2100 euros, verá esta segunda pensão cair
para 540 euros. Ou seja, terá um corte de 10%. Estes
cortes vão somar-se à contribuição extraordinária de
solidariedade (CES) que este ano está a ser aplicada às pensões de velhice e de sobrevivência acima
de 1350 euros. e que deverá manter-se no próximo
ano. No caso dos funcionários públicos há ainda um
terceiro corte na calha, por via do diploma que faz a
convergência entre a CGA e o regime geral da Segurança Social. Sobre estas situações, Paulo Portas
não prestou qualquer esclarecimento, tendo preferido
sublinhar que “num país onde as pensões médias são
o que são, num país onde a pobreza é o que é, num
país onde o próprio salário médio tem o valor que
tem, uma condição de recursos que opera a partir dos
dois mil euros é manifestamente feita por critérios de
justiça social”.
Mais mudanças em 2014
O vice de Pedro Passo Coelho apontou o dedo aos
que, na última semana, “criticaram” o Governo, acusando-os de quererem “assustar e alarmar os idosos,
como se o Governo não tivesse noção da especial situação dos idosos”.
“Isto é muito mais justo, muito mais humanista e
muito mais razoável do que aquilo que fizeram aqueles que agora nos criticaram e que retiraram não uma
parcela, mas a totalidade do abono de família a quem
tinha 600 euros para viver”, argumentou, numa referência ao Partido Socialista, que em 2011 alterou as
condições de atribuição do abono de família.
O vice-primeiro-ministro reconheceu que o assunto
é delicado, uma vez que se está a tocar em pensões do
regime contributivo (parte dos descontos efectuados
para a Segurança Social e para a CGA destinam-se
a esta prestação). Contudo, deixou a ideia de que o
Governo escolheu o caminho mais moderado para
resolver o défice entre os descontos efectuados e as
pensões pagas. “Há um problema que não pode ser
escamoteado, entre Caixa Geral de Aposentações
e a Segurança Social, o Estado paga 2700 milhões
de euros por ano [em pensões de sobrevivência]. Os
descontos que recebe não ultrapassam o valor de

1500 milhões de euros.” A solução encontrada, como
Portas fez questão de sublinhar, é “muitíssimo moderada”, pois o Governo afastou outras soluções menos justas, como aumentar os descontos (a chamada
Taxa Social Única) ou cortar essas pensões. O regime
voltará a sofrer alterações no próximo ano, afectando
também quem acumula uma pensão de sobrevivência
com rendimentos do trabalho ou de capital e que está
a salvo dos cortes agora anunciados. O Governo vai
procurar uma forma de avaliar os rendimentos dos
que acumulam pensão de sobrevivência com “salário
ou rendimentos de capital”. Se os rendimentos totais forem “muito altos”, “não faria sentido que não
houvesse também um impacto para estas pessoas”,
adiantou Paulo Portas. Para as pensões ainda não atribuídas, o Governo procurará ainda “fazer um regime
de convergência de algumas regras, que também são
diferentes entre a Segurança Social e a Caixa Geral
de Aposentações”.

Governo quer “destruir” serviço
público de rádio e televisão

A oposição atacou hoje a maioria parlamentar pela
tentativa de “destruição” do serviço público de rádio
e televisão, mas PSD e CDS devolveram as acusações lamentando que a “esquerda” esteja “a semear
o pânico” entre os trabalhadores
“O Governo não tem feito outra coisa do que escavacar todo o passado, todo o capital da RTP”, afirmou a deputada socialista Inês de Medeiros, durante
a discussão de uma petição sobre o “futuro da RTP
face à intenção do Governo de privatizar o serviço
público de rádio e televisão”.Numa das mais duras e
críticas intervenções do debate, a deputada socialista lamentou que o serviço público seja desde há dois
anos um dos alvos preferenciais do Governo, “por
razões quase sempre obscuras”, e acusou o executivo de maioria PSD/CDS-PP de ter tratado a questão
com “preocupante leviandade”.Inês de Medeiros defendeu ainda que apesar da hipótese de privatização
da RTP já ter sido afastada pelo próprio Governo,

a estação pública de televisão “não está de melhor
saúde” e as preocupações em relação ao futuro “continuam a ser válidas”.A deputada do PS falou ainda
da “perigosa fragmentação” e “venda a retalho” que
o Governo defende agora através do novo contrato
de serviço público de rádio e televisão, recusando tal
decisão sem uma necessária reflexão.Pelo BE, que
apresentou também um projeto de resolução que
recomenda ao Governo que preserve e qualifique
o serviço público da RTP, a deputada Cecília Honório recordou os “muitos ziguezagues vividos” em
relação ao futuro da televisão pública, defendendo
que “é preciso acabar com a agonia dos dois últimos anos”.Pois, acrescentou, apesar do “fantasma
da privatização” estar por agora afastado, a proposta
do Governo continua a constituir “uma ameaça e um
sério risco às garantias que a Constituição consagra
de serviço público de televisão”.Falando numa política de “ataque aos salários e de despedimentos”,
a deputada do BE desafiou as restantes bancadas
a um debate sério sobre a RTP.”Qual é o serviço
publico de rádio e televisão que a democracia precisa para se reforçar? É a pergunta que deve ser
respondida”, disse.A deputada do PCP Carla Cruz
considerou igualmente que, apesar da privatização
da RTP já estar afastada, “as ameaças ao serviço
público continuam extremamente atuais”.”A proposta de contrato de concessão confirma o plano de
desmantelamento e destruição do serviço público
da RTP”, acusou.Depois das críticas da oposição,
as bancadas do PSD e do CDS-PP coincidiram nos
argumentos, acusando a esquerda parlamentar de
querer manter “um clima de pânico e medo”.O deputado do CDS-PP Raul de Almeida foi particularmente
duro nas críticas ao BE, considerando que o partido
defende a estatização absoluta da RTP e que “não
se mexa em nada”.”Querem uma RTP com rendas
pagas pelo Estado”, frisou, garantindo que o CDS-PP se baterá por um plano que assegure o futuro
da televisão pública.”Defendemos uma RTP sustentável, o BE defende uma coisa imutável e estática.
Queremos que a RTP possa evoluir e fazer parte da
nossa vida”, sustentou.Pelo PSD, a deputada Conceição Caldeira enalteceu a proposta de concessão
de serviço público apresentada esta semana pelo
ministro adjunto no Parlamento, insistindo que o
Governo quer “uma RTP forte e de olhos postos no
futuro”.”A esquerda parlamentar prefere utilizar os
trabalhadores como armas de arremesso político”,
acusou ainda a deputada social-democrata.
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Fiéis saudaram imagem João Almeida quer suspensão
de N.S. de Fátima na
total das subvenções a políticos
praça de S. Pedro
vice-presidente da bancada do CDS-PP João que “a esmagadora maioria destes políticos têm renO
Almeida defendeu hoje a suspensão das sub- dimentos que acumulam com estas subvenções”, ao
no Vaticano

Cidade do Vaticano, 12 out - Dezenas de milhares
de pessoas saudaram hoje a imagem de N.S. de Fátima, da capelinha das Aparições, em Fátima, que percorreu a praça de S. Pedro, no Vaticano, no âmbito da
Jornada Mariana do Ano da Fé.
A agência católica Ecclesia noticia que várias pessoas acenaram à imagem da Virgem com lenços
brancos, entre as dezenas de milhares que se concentravam na praça.A imagem foi enviada ao Vaticano
a pedido do papa Bento XVI, reafirmado pelo atual
pontífice. A imagem, antes da procissão na praça de
S. Pedro, esteve na residência do papa emérito Bento
XVI e em seguida na Casa de Santa Marta, onde habita o atual papa.A imagem de N.S. de Fátima que habitualmente se encontra na capelinha das Aparições,
na Cova da Iria, foi recebida pelo papa Francisco na
entrada da Basílica de S. Pedro, que se recolheu em
seguida em oração, após ouvir-se o hino ‘Ave Maria’,

como acontece no Santuário de Fátima.O papa Francisco depositou aos pés da imagem um terço como
oferta pessoal, noticia a agência católica.Da Cidade
do Vaticano a imagem foi transportada de helicóptero
às 19:00 locais (18:00 de Lisboa) para o santuário do
Divino Amor, em Roma, a 19 quilómetros a sul da
Cidade do Vaticano, onde se realiza uma vigília de
oração intitulada ‘Com Maria para além da noite’.A
imagem regressa no domingo às 08:00 à praça de S.
Pedro, onde às 10:00 é rezado o rosário seguido de
uma missa presidida pelo papa Francisco.No final da
eucaristia o papa irá fazer o “ato de entrega” ao Imaculado Coração de Maria, o mesmo gesto que o papa
João Paulo II realizou perante a mesma imagem, em
março de 1984, nesta mesma praça.Esta é, segundo a
mesma fonte, a 13.ª deslocação a Roma da imagem
de N.S. de Fátima, em cuja coroa está incrustada a
bala que feriu João Paulo II a 13 de maio de 1981.

Malala

diz que talibãs a
deviam escutar antes de
a tentarem matar

A

jovem paquistanesa Malala Yousafzai, que sobreviveu a um tiro na cabeça desferido por talibãs há um ano, disse que os seus agressores a deviam ter escutado antes de disparem para matar.
Em Washington, Malala, de 16 anos, abordou o
ataque de que foi alvo e frisou que os talibãs não a
escutaram. “Matem-me, mas antes de me matarem,
oiçam-me!”, implorou Malala, presente num debate
público com o presidente do Banco Mundial (BM),
Jim Yong Kim, à margem das reuniões de outono do
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do BM.
Malala referiu que as organizações internacionais
devem “fazer da Educação a sua prioridade número
um” e o BM deu um primeiro passo hoje, anunciando
um donativo de 200 milhões de dólares (cerca de 148
milhões de euros) para o Fundo Malala, criado pela
jovem paquistanesa com vista a assegurar a Educação a raparigas em todo o mundo.

venções dos ex-políticos, considerando que um
corte de 15% não é suficiente do ponto de vista
ético.
“Entendo que esse esforço deve ser muito maior, entendo até que, do ponto de vista ético, não fazia sentido, neste momento, pagar qualquer subvenção a ex-políticos”, afirmou João AlmeidaJoão Almeida disse
aos jornalistas, no Parlamento, estar a falar em nome
pessoal, referindo ter consciência
da “responsabilidade” de ser porta-voz do CDS-PP e vice-presidente
da bancada centrista.”O momento
é um momento exigente, há prioridades que são prioridades financeiras, sabemos, naturalmente, que
este corte não permite a poupança
de despesa que outros cortes permitem, mas não interessam apenas
os princípios financeiros, interessa
também ter em conta os princípios
éticos”, declarou.O Diário Económico avançou hoje que o Governo
quer cortar 15% nas subvenções
vitalícias dos ex-políticos, citando fonte governamental.As subvenções vitalícias foram eliminadas em 2005, continuando a recebe-las quem tinha constituído esse
direito anteriormente a essa data.”Numa altura em
que se pedem tantos esforços a muitos portugueses,
muitos portugueses que têm rendimentos baixos, em
que esse esforço é necessário para a consolidação das
contas públicas, não faz sentido que o que se peça aos
ex-políticos seja apenas um esforço de 15%”, afirmou João Almeida.O deputado centrista disse que,
“do ponto de vista ético, é essencial que se dê um
exemplo nesta matéria e 15% está longe de ser um
exemplo, o corte tem que ser muito maior”, considerando que “a discussão deve partir do ponto zero,
que é o ponto mais justo”.João Almeida argumentou

passo que a esmagadora maioria dos portugueses que
estão a efetuar esforços, não.Questionado sobre se
irá apresentar uma proposta nesse sentido e se essa
eventual proposta será apresentada em conjunto com
o PSD, João Almeida respondeu que ainda é prematuro definir essa matéria porque “não há sequer ainda
uma proposta de Orçamento” e que o importante é
“manifestar, desde já, que o corte seja profundo”.”Se

não vier na proposta de Orçamento, terá que se discutir a forma de conseguir alterar o orçamento no sentido de aprofundar essa poupança”, disse.Interrogado
sobre se defende que o corte seja permanente, João
Almeida disse que “há questões de constitucionalidade” e que “deve ser estudada a melhor solução”.”Esta
é uma subvenção que foi eliminada em 2005, quem
recebe é porque tinha o direito constituído anteriormente, muita coisa mudou entretanto e não faz sentido para ex-políticos um princípio de que há um direito adquirido quando, infelizmente, têm que se pôr
outros direitos em causa, fruto da situação difícil que
o país enfrenta neste momento”, declarou.

FMI

pede aos EUA para acabarem com
incertezas e para UE acelerar união bancária

O

Fundo Monetário Internacional (FMI) e os
membros do Comité Financeiro pediram
hoje aos EUA que acabe com as suas incertezas
orçamentais de curto prazo e à União Europeia
(UE) para avançar com a união bancária.
Apesar de reconhecer que houve uma melhoria nas
economias avançadas no último ano, especialmente
devido à política monetária adotada, o comunicado final conjunto do FMI e do Comité Financeiro do FMI
(composto pelos representantes dos 24 parceiros do
organismo) adverte para as tarefas que faltam cumprir no curto prazo.A diretora geral do FMI, Christine Lagarde, considerou que a UE deve centrar-se no
processo de criação da união bancária e “enviar um
sinal de forte progresso”.
E realçou: “Houve progressos significativos na Europa, e também sacrifícios, mas estes são o começo
de um caminho pensado para apresentar resultados”.
O FMI pede a Bruxelas que avance com a união
bancária para reduzir “a fragmentação do mercado
financeiro”. No mesmo documento, é realçada aos
EUA “a necessidade urgente de tomar medidas que
terminem com as incertezas orçamentais de curto
prazo”, a propósito do desacordo entre a administração Obama e o Senado acerca das mexidas no teto da
dívida da maior economia do mundo, que levou ao
encerramento parcial dos serviços públicos.”Há um
sentimento comum de que todos os membros devem
pôr as suas casas em ordem e comunicarem entre si”,
indicou Lagarde.

Por seu turno, o presidente do Comité Financeiro, o
ministro das Finanças de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, revelou que o foco das discussões esteve também centrado na necessidade de a economia
mundial se prepare para o fim progressiva da política
monetária expansiva dos países avançados.”
Concordámos que, para as economias emergentes, é
importante reconhecer que a eventual normalização
da política monetária com a recuperação económica
no ocidente deve motivar uma preparação com ajustes orçamentais e reformas estruturais”, salientou o
singapurense.”
Todos os membros têm consciência que as decisões
monetárias têm efeitos a nível doméstico e internacional”, tinha sublinhado Lagarde.Ainda assim, no
comunicado é referido que “a política monetária [nas
economias avançadas] ajudou ao crescimento global,
mantendo os preços estáveis, pelo que continua a ser
apropriada”.
Quanto às economias emergentes, o documento
destacou que “os fundamentais [macroeconómicos]
e o trilho político são, no geral, consistentes”, mas
que “os desafios estruturais continuam”.
Por fim, face aos continuados atrasos na reforma de
quotas no FMI a favor dos países em desenvolvimento, que têm elevado o tom das críticas das economias
emergentes como o Brasil, Lagarde garantiu que a
mesma é “a principal prioridade” e o comunicado final aponta para “a retificação sem demoras” das reformas acordadas em 2010.
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As Forças Revolucionárias Do Socialista Amado
Hélio Bernardo Lopes

S

em um infinitésimo de espanto, foi como recebi
a notícia de que o socialista democrático dos
quatro costados que é Luís Amado, hoje nas suas
funções socialistas democráticas de líder de uma
instituição ligada ao grande capital, acha que estão presentes na Assembleia da República forças
revolucionárias e que estas vêm condicionando a
posição do PS naquele órgão de soberania e na política geral. Bom, tem, digamos assim, uma razão
inútil.
Tem razão porque as diversas forças políticas se influenciam umas às outras. Mas trata-se de uma razão
inútil, porque o PS só terá a perder se seguir as ideias
e as propostas de Luís Amado. Terá a perder ao nível
dos eleitores, e não, como é evidente, por causa das
tais forças revolucionárias de Luís Amado.
Claro está que Luís Amado é hoje do PS pelo resultado de um acaso histórico. Se o PS hoje visse
chegado o seu fim político, nem um infinitésimo de
peninha se abateria sobre o socialista democrático
Luís Amado. Se quisermos hoje ser intelectualmente
honestos, eu, que nunca nada tive que ver com o PS,
estou certamente mais próximo dos seus valores fundacionais do que Luís Amado.
Se quisermos usar de algum rigor sobre o atual
pensamento político de Luís Amado, não andaremos longe da definição correta se dissermos que é
socialista-democrático-neoliberal-globalizador. Com
Luís Amado, nós poderíamos criar um novo partido,
o PSDNG, deitando por igual mão de Vítor Constâncio, António Guterres, Eanes, Augusto Mateus, Daniel Bessa, Correia de Campos, Joaquim Pina Moura, Vítor Gaspar, Nogueira Leite, Vítor Bento, Durão
Barroso, Passos Coelho, Faria de Oliveira, etc.. É

verdade que não teria um ínfimo de êxito, mesmo
com o apoio maciço das televisões, mas por esta razão simples: os portugueses não querem continuar a
penar com a miséria que estes nossos concidadãos
lhes iriam trazer. Aliás, já estão a trazer. E nem só
os de cá, para o que basta ver o modo como os italianos de Lampedusa receberam José Manuel Durão
Barroso.
Mais interessante foi poder ver o socialista democrático Luís Amado a alinhar com Fernando Ulrich,
um político do mais alto coturno no País, cuja voz
neste domínio, quando ouvida, faz tremer os alicerces das ditaduras por esse Mundo afora. Quem não
recorda, por exemplo, o seu aviso sobre os riscos da
ditadura do Tribunal Constitucional? E acaso não tiveram eco essas palavras? Claro que tiveram!
Se quisermos olhar o que ontem mesmo nos disseram os nossos industriais – uma excelência de patronato, que colocou Portugal na vanguarda da História
do Mundo...–, facilmente percebemos que o problema está é na Constituição de 1976. Nunca se lhes
ouviu um protestinho contra a Constituição de 1933,
mas hoje, com este horror da Constituição nascida na
sequência da Revolução de 25 de Abril, que logo se
procurou pôr em causa nesse tempo longínquo, tudo

é terrível.
Esta recente intervenção do socialista democrático
Luís Amado – mais uma – mostra a responsabilidade
que o PS teve, de facto, na destruição da esperança que surgiu com a Revolução de 25 de Abril. De
cedência em cedência, os sucessivos líderes do PS
foram abrindo as portas aos grandes interesses da direita da III República – foram duas as suas grandes
vagas, a segunda e a terceira dos Meninos de Marcelo –, que agora, objetivamente, já não precisam do
PS. Os portugueses ainda poderão ter alguma esperança, mas tudo logo morrerá se o PS se conluiar,
de um modo ou de outro, com os resultados da atual
política. Cá estaremos para ver o que irá fazer o PS...
E não esqueça, caro leitor: pense bem sobre se também eu não serei um desses revolucionários de Luís
Amado, mesmo que apenas fora da Assembleia da
República...
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Comportamentos Doentios

N

Augusto Machado

ão posso deixar de partilhar com os leitores
esta tristíssima notícia que recentemente li
num dos jornais em Portugal: “jovens consomem
cada vez mais cedo álcool e drogas”.
Eles embriagam-se e recorrem a métodos inusitados, como introduzir álcool nos olhos, no ânus e na
vagina para induzir rapidamente o estado de intoxicação. Repugnante! Pior ainda é que um quarto dos
menores de 11 anos já experimentou álcool e 9,5%
ficaram bêbados.
É uma mudança cultural que se reflete nos padrões
de comportamento dos jovens, conclui-se do relatório “Portugal Saúde Mental e Números – 2013”, há
dias divulgado no Porto, para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental.
O relatório diz ainda: “Os jovens abandonaram
um padrão mais mediterrânico, de consumo diário,
principalmente de vinho, para adoptarem um mais
anglo-saxónico, caracterizado por ingestão massiva
aos fins de semana (binge drinking).
As idades são cada vez mais precoces e há um número cada vez mais crescente de raparigas em situação de intoxicação.
Para induzir a “intoxicação aguda quase instantânea” os jovens adoptam práticas como a “instilação
ocular ou a aplicação de tampões impregnados em
bebidas alcoólicas destiladas no ânus, ou na vagina,
áreas anatómicas em que a riqueza vascular permite
absorções muito rápidas”, denuncia o relatório.
Outra preocupação assumida no relatório é o consumo de substâncias psicoativas, principalmente a
canábis, entre os jovens, devido à “evidência científica atual do risco psicótico também associado à
menoridade”. Em 2010, 17% dos alunos do 10º ano
tinham experimentado haxixe, segundo um inquérito nacional.
“O conceito erróneo de considerar os canabinoides
como ‘drogas leves’ ainda hoje tem consequências
danosas, são das substâncias mais desorganizadoras
mentais”, e o relatório acrescenta que há uma associação entre o consumo de haxixe e quadros de esquizofrenia, independentemente da dose, que é mais
lesiva quanto mais jovem for o consumidor.
Portugal apresenta a prevalência mais elevada de
perturbações mentais, 22,9%, entre oito países europeus e é o segundo a nível mundial, entre nove
países analisados. Também o consumo de antidepressivos no país é mais elevado do que a média da
União Europeia, quer para tratar a depressão (55%
em Portugal e 51% na UE), quer para as perturbações de ansiedade (47% e 41% respetivamente). Das
dez doenças que mais contribuem para a incapacidade de trabalho, cinco são do foro psiquiátrico, com
destaque para a depressão, os problemas ligados ao
álcool, as perturbações esquizofrénicas, as doenças
bipolares e as demências.
Para o responsável pelo Programa Nacional para a
Saúde Mental há “uma relação direta entre a saúde
mental e o grau de diferenciação cultural, social e
económico”.
O diretor do programa, Álvaro Carvalho, sublinhou
que, “as repercussões na saúde mental das situações
de crise são muito rápidas a estabelecerem-se e,
muitas vezes, são muito dramáticas”. Vai ser feito
um estudo para avaliar o impacto do álcool e a crise
na saúde mental dos portugueses. Oxalá esse estudo se realize o mais breve possível porque, quando
10% das crianças com menos de 11 anos de idade já
se embriagaram, o que se pode esperar destes jovens
na idade adulta?
Estes dados chocantes do relatório de saúde mental
e o problema do álcool leva-nos a uma outra pergunta: E quem são os responsáveis por este tipo de
comportamento?
Onde estão os pais exemplares? Isto faz-nos lembrar o adágio que nos diz: “Diz-me quem são teus
pais e te direi quem tu és”.
Claro, há sempre excepções à regra.

REGRESSO A CASA: Um diário açoriano

O

lisboeta
Joel Neto

E

stão como que fora do seu próprio corpo, estacionados do outro lado da rua, a olhar para
a sua própria vida. Conferem o seu próprio comportamento, avaliam a sua própria persona, medem o equilíbrio da sua própria construção.
Às vezes gostam do que vêem e tornam-se simplesmente cínicos; outras deploram-no e, como refúgio,
tornam-se neuróticos. Havendo luz, a vida inteira
parece-lhes durar dois dias; caindo as trevas, um dia
parece a vida inteira. O mundo resolve-se-lhes em
dicotomias, e em datas festivas chega a parecer efectivamente simples.
São os filhos deste infortunado século. Ou são os
soldados da tribo urbana apenas. Nem sempre sei.
Pelo sim, pelo não, torno a ficar grato a isto da ilha:
o lugar que não deixa sair, mas também não deixa
entrar. Mas o facto é que há ali uma personagem. E
eu costumo chamar-lhe “o lisboeta”.
O lisboeta de que falo é de classe média e, para a
maior parte dos efeitos, um intelectual. Mas também
é, mais do que um intelectual, um esteta: ao mesmo
tempo um cultor e um polícia do bom-gosto, blasée
e de nariz franzido, obcecado com a identificação da
medida certa e disposto a morrer se algum dia a ultrapassar.
Devemos-lhe muito, na verdade: sem ele, era o
abandalhamento total. Mas estar na pele dele, não –
estar na pele dele não pode passar de um missão em
particular, algo a que nos dedicamos numa fase da
vida e depois recuamos, para recuperar a perspectiva.
Porque o lisboeta não se pode permitir a simples
ideia de cair no ridículo, e isso não apenas lhe tolhe
os movimentos, mas amputa-lhe membros.
Um lisboeta nunca arrisca e raramente experimenta. É céptico por disciplina militar e absoluto quase
sempre, embora apenas com o inatacável (fora um ou
outro espinho na carne, para enfeitar). É cobarde –
talvez o sejamos todos, esta é a maneira dele – e está
refém da personagem que construiu.

Naturalmente, a personagem é o código primeiro do
intelectual – o seu território de valores e disputas, a
sua linguagem. Mas o lisboeta não se pode mesmo
permitir transcendê-la, o que vem a verificar-se a
maior de todas as suas tragédias.
Um lisboeta está sempre em pose, sempre sob escrutínio. Não se esparrama no sofá a ver as raparigas
d’O Sexo e a Cidade, nem vai ao café com as calças
de estar em casa, nem bebe uma Super Bock pela garrafa (a não ser que esteja a cozinhar, com um jazz a
tocar na aparelhagem ao fundo, e haja um fotógrafo
por perto).
O lisboeta está proibido de deslumbrar-se, a não
ser com a sua própria figura, que observa a partir do
outro lado da rua, onde parou de propósito para se
observar a ser um lisboeta. Ou um esteta.
O esteta desconfia – em suma é isto. E o problema
é que, quando a vida finalmente nos ensina alguma
coisa, é que os homens cultos acreditam. Os ignorantes, sim: desconfiam. Os homens cultos acreditam.
Para mal dos pecados do lisboeta. Deste lisboeta em
particular: a mais irresistível de todas as minhas personagens.
Enfim, torno a explicá-lo e dizem-me que estou a
ser injusto. Admito que sim.
Por outro lado, é em Lisboa que não se pode andar
na rua com um saco de plástico na mão, não é? É
em Lisboa que se guardam os saquinhos das lojas de
roupa para andar com a chaleira eléctrica que é preciso levar ao conserto, para transportar os livros que
se tem de devolver na biblioteca, para levar o lanche
para o trabalho – não é? E é em Lisboa que Deus nos
livre de sermos apanhados com um saquinho da Zara
em vez daquele da Hugo Boss, onde há quatro anos
comprámos uns boxers – é ou não é?
Eu posso perceber que se zanguem, note-se. Quando alguém identifica um defeito que seja na minha
cidade, fico uma fera. Da minha cidade, tenham lá
santa paciência, falo eu mal. E da minha ilha. E da
minha freguesia. E do meu arquipélago.
Mas, já agora, podia evitar-se a confusão, se o receptor fosse, embora não versado em metonímias e
sinédoques, ao menos capaz de perceber que a matéria de que verdadeiramente falo não é sequer Lisboa,
muito menos os lisboetas: é aquilo que uma grande
cidade faz às pessoas. Aquilo que nós, quando reunidos ao monte, fazemos uns aos outros.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com
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VIDA ATIVA

Como Fazer

um

Bebé Bio III

• Evite a utilização de inseticidas e pesticidas, tanto na casa como no jardim. Para limpar a casa, privilegie alternativas menos poluentes. O clássico 10
partes de água para uma de vinagre continua a ser
um bom detergente multiusos para usar em todo o
lado e também há várias marcas de detergentes de
loiça e roupa biológicos.
• Escolha produtos de beleza, como sabonetes,
champôs ou cosméticos à base de ingredientes naturais e de preferência sem perfume. A maior parte dos produtos de beleza que usamos diariamente
contêm substâncias ditas disruptoras endócrinas,
que são absorvidas pela pele e têm sido cada vez
mais associadas a problemas de infertilidade. Os
primeiros três meses de gravidez são os mais críticos, pelo que vale a pena redobrar cuidados durante
esta fase, evitando tudo o que possa ser prejudicial.
Lembre-se de que os cosméticos também devem indicar uma data de validade e a composição. Esteja
atenta ao rótulo eco-label (uma flor).
• Os tecidos e tintas da roupa podem ter resíduos
de pesticidas da agricultura e químicos dos processos de descoloração e tratamento de fibras, pelo que
o ideal seria usar apenas peças de algodão orgânico
ou outras fibras naturais de origem biológica. Procure a indicação nas etiquetas.
• Evite fazer obras em casa durante a gravidez, sobretudo no primeiro trimestre, e, se conseguir, evite
também estar presente em locais onde estejam a fazer obras, durante toda a gravidez.
• Evite locais poluídos e cultive o contacto com a
natureza. Pratique atividades ao ar livre e sobretudo
aproveite ao máximo este tempo único. Fazer coisas
que lhe deem prazer é uma forma de soprar o stresse
para longe e garantir nove meses de uma gravidez
bio e muito zen.
Relações Perigosas
Os primeiros indícios da relação entre os químicos
e a infertilidade surgiram há quase 20 anos, com a
investigação de Theo Colborn sobre os problemas
da infertilidade na vida selvagem. No livro ‘Our
Stolen Future’ falava do desequilíbrio hormonal
causado pelos desperdícios sintéticos despejados
na natureza por décadas. Mais tarde, a especialista
em Epidemiologia Reprodutiva Shanna Swan conseguiu estabelecer a relação entre uma fábrica de
Silicon Valley, que largava químicos na água, e o
aumento de abortos na zona, apesar do nível de contaminação ser considerado seguro na altura.
Faça zoom ao rótulo
Desde 2005 que um regulamento europeu impõe a
rotulagem obrigatória dos químicos mais perigosos.
Ftalatos: São usados como gelificantes, solventes
e fixadores de certos cosméticos, nas cápsulas dos
medicamentos e em brinquedos, como os bonecos
e livros para levar para a banheira. Pensa-se que os
fetos masculinos expostos a estes materiais podem
ficar com malformações nos genitais e na qualidade
do sémen.

Arroz Doce
Doses:

-

de chorar por mais

Tempo:

-

Preparação:
Lume e
ao natural

Dificuldade:
fácil

ingredientes:
1 casca de limão; 1 colher de sopa de manteiga; 1 pau de canela;1 pitada de sal; 125g
de arroz; 150g de açúcar; 3 gemas; 7,5dl de leite;
canela em pó para povilhar

preparação:
Leve ao lume um tacho com água abundante e sal.
Quando a água ferver, junte o arroz. Quando levantar
fervura, deixe cozer o arroz durante 2 minutos.Entretanto leve o leite a ferver com o pau de canela e a casca de limão. Escorra o arroz muito bem e mergulhe-o
no leite a ferver. Deixe acabar de cozer destapado, em
lume brando. Retire do lume e junte o açúcar, mexendo rapidamente. Junte as gemas e a manteiga. Deixe
o arroz sobre lume muito brando durante uns minutos
sem deixar ferver. Deite em taças ou em pratinhos e
polvilhe com canela em pó.

Rosbife
Doses:

Tempo:

40m

ingredientes:
1 kg de filé mignon; Alho; Louro; Sal;
Vinho branco; Pimenta-do-reino; Vinagre; Óleo.

preparação:
Limpe e lave bem a carne. Prepare uma vinha-de-alhos com sal, alho, vinagre, louro, pimenta-do-reino e vinho branco.
Deixe a carne nesse tempero por duas ou três horas. Leve ao fogo uma panela com três colheres de
óleo e deixe aquecer bem.
Tire a carne do tempero e ponha na panela com o
óleo quente.
Deixe corar bem, em fogo forte, até ficar marrom.
Junte então a vinha-de-alhos e uma colherada de
água.
Deixe mais alguns minutos no lume e tire.

Preparação:
Lume

Dificuldade:
fácil

A Comunicação Social
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Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
Ponto 1 - Ouvi o Dr. Paulo Portas a dar explicações sobre os cortes para 2014 nas pensões de sobrevivência. Compreendi que os mais pobres não
serão afectados uma vez que só a partir de 2000
euros no conjunto das duas ou mais pensões é que
esses mesmos cortes serão feitos.

Lamento a especulação que a comunicação social
fez sobre o assunto assustando os idosos que vivem
com pensões muito baixas que mal dão para as suas
necessidades básicas.
Por isso é necessário e indispensável ter muito cuidado com as notícias que nos vão chegando através
dos mais diversos órgãos de informação.
Não é suficiente informar; é urgente informar bem e
de forma isenta. A pressa em forjar notícias leva a erros que custam caro a quem espera notícias rigorosas
e verdadeiras. E as pessoas, que já não acreditam nos
políticos, necessitam ter na comunicação social uma

e a

aliada que lhes dê confiança, certeza e tranquilidade.
Com a questão das pensões de sobrevivência houve muita especulação e pouca verdade, até porque
não havia certezas sobre quais os valores a partir dos
quais haveria cortes, quais os cortes e, consequentemente, quem seriam os abrangidos pelos mesmos.
Na sua pressa a comunicação social falha demasiado.
Ponto 2 – Foram realizadas, por todo o lado, cerimónias em honra de Nossa Senhora de Fátima, tanto
a 12 como a 13 deste mês de Outubro. Desde a mais
pequena paróquia até Fátima e sem esquecer Roma
louvou-se a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos que um dia, na Cova da Iria, viram a Senhora
mais brilhante do que o sol e ouviram-na dizer-lhes
que rezassem o terço todos os dias.
Que bom que não só de homens e interesses vive o
mundo! A magia de seguir a imagem de Nossa Senhora, de branco vestida, com o coração voltado para
o seu imaculado coração traz-nos uma paz só comparável ao silêncio do nosso próprio interior.
Vive-se de pão mas, também, se vive do mistério
de Deus. Enquanto as luzes das velas tremeluzem
ao ritmo do avançar dos homens e mulheres que seguem a Virgem do Rosário, sentem-se os cânticos
que vibram nas almas em festa por não estarmos sós.
Somos todos filhos de Maria, nossa Mãe espiritual
e Universal. E é ela que nos aponta o Filho como a
única salvação para o mundo e para a vida de cada
um de nós.
É nesses momentos de oração comunitária que o
homem sobe à sua condição de filho da luz. É aí que
descansa dos trabalhos deste mundo e se torna pessoa
que avança pelos caminhos do pai celeste. É aí que se
transforma e vive a plenitude da sua natureza humana
mas, também, divina.
A propósito vou contar-vos um acontecimento que

Procure a nova edição da revista O Açoriano

Verdade

se deu em Fátima a quando de uma peregrinação feita
por mim ao Santuário. Estava eu em oração na capelinha das aparições a rezar o terço ao lado de uma
senhora de muita idade, vestida de luto e muito concentrada no rosário que rezava com grande devoção.
Toquei-lhe no braço e perguntei qualquer coisa relativa ao horário da celebração da Santa Missa. Ela
levantou uns lindos olhos azuis cheios de paz, mas
também de alguma curiosidade pela interrupção em
momento tão solene para si. Muito delicadamente,
deu-me a informação que lhe solicitara e, de imediato, disse-me: Não se atenha a horários; reze, reze
muito porque a porta de entrada no céu é muito estreitinha e nós ainda tenho muitos pecados. Juntou
as mãos enrugadas pela caminhada do tempo na sua
longa vida, ajeitou o terço e recolheu-se a um mundo
de oração do qual eu ainda estava muito longe.
Sempre que me recordo deste testemunho sinto
que a minha fé ainda é muito pequena e os meus
pecados demasiado grandes para a entrada naquela porta estreitinha de que a senhora falava.
Então peço a Deus que me ajude a ver com os
olhos da alma como aquela senhora vestida de
luto que rezava intensamente.
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Câmbio do dólar canadiano

15 de OUTUBro de 2013

1 Euro = CAD 1.405890

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

FARMÁCIAS

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

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

514-288-4864

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.844.3054

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

MERCEARIAS

514.842.8077

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

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

IMPÉRIO
1292 Jarry

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

514.943.7907

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

514.721.5665

ELECTRO-LUSO

514.385.1484
514.385.3541

TRADUÇÕES
Sandy Martins

TRANSPORTES

RESTAURANTES

ELECTRICIDADE
225 Gounod

TRADUÇÕES

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

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

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

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

Quinta-feira 17 de outubro

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.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

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

- panelinho ganhou campeonato canadiano
- João neves candidato
independente no plateau
- Procissão de velas a senhora de fátima

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 19 de outubro
- Luiz saraiva o homem do teatro
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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 de Cabeleireira
com experiência.
514-267-2980

Precisa-se de
pessoa para
pequenas
reparações
(pintar, arranjar torneiras),
de um edifício.
Carlos
514-601-8798

EMPREGOS
Precisa-se de carniceiro, cortador de carne com experiência.
Também precisamos de uma
pessoa com experiência ao
balcão em charcuteria a tempo
parcial.
Ramiro: 514-849-6307
Precisa-se de uma pessoa
para encher chouriços e encarregar-se da charcuteria.
514-842-3373
Procura-se pessoa para
limpeza e ajudar a tomar
conta de um Bebé das 9h
às 14h. Deve falar inglês,
com experiência e referências.
Não telefonar
no sábado
514-739-2308
Precisa-se de uma pessoa
para trabalhar na farmacia
Louise Dadashzadeh situado
no canto da rua Rachel e St-Laurent, em técnico farmaceutico ou trabalho geral no
balcão. Deve falar francês e
português.
514-288-4684
Procura-se pessoal responsável para fazer reparações num
bloco de apartamentos com
experiência.
514-276-3523

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

Precisa-se
cozinheiro/a

de
com
experiência para
um restaurante
português.

514-830-3390

Precisa-se

URGENTE

de caixeira durante o dia
a tempo inteiro ou parcial. Precisa
de pessoa para a grelha.
Devem falar françês.

514-688-1015

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

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.

†

Mário Rodrigues Gonçalves
1953-2013

Faleceu em Montréal, no dia 12 de outubro de 2013, com 60 anos de idade,
Mário Rodrigues Gonçalves, natural de
Britelo, Ponte da Barca, Portugal, esposo de Joaquina Enes Pires.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha
Rosana e seu filho Mário, assim como
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 celebrada
na terça-feira 15 de outubro de 2013 às 11 horas, 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.

MEMORANDUM
1º Mês de Falecimento
Joel Pereira Graça
Faleceu a 16 de setembro de 2013
Sua esposa Arminda Carvalho
agradece a todas as pessoas que de
uma forma ou de outra nos acompanharam nesta dor. Um grande agradecimento especial àqueles amigos
que me acompanharam e que me
apoiaram nesta dor imensa.
Uma Missa será celebrada, hoje,
quarta-feira 16 de outubro pelas
18h30 na Igreja Santa Cruz.

MEMORANDUM
3º Aniversário de Falecimento

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

438-935-1368

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

VENDE-SE

(OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO)
Restaurante, (estilo ‘Take-out’ levar para fora) com
grelhados no carvão à Portuguesa. Situado em Nicolet
perto de Trois Rivières. Nenhuma concorrência. Clientela já feita. Excelente rendimento financeiro.
Todo equipado, com grelha a carvão de madeira,
exaustor, câmara fria, etc.
NENHUMA NORMA exigida EM RELAÇÃO
AO CARVÃO E aprovado PELO SEVIÇO
DE INCÊNDIOs.
Venda por motivo de doença.

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

Para mais informações contato:
Denis De Melo
Tel.: 1-819-293-4757
Telemóvel 514-773-8739
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A Morte

xadrez

de

Mário Gonçalves

Manuel de Sequeira Rodrigues

D

SUDOKU
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palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Albergar. Gulodice. 2. Contr. da prep. em com
o art. indef. um. Aguardente do melaço. Substância utilizada para
condimentar os alimentos. 3. Aparelho e adorno para bestas. Madrugada. 4. Elemento nº 10 da classificação periódica, de símbolo
Ne. Alternativa (conj.). 5. Aqueles. Conjunto de bens próprios que
a mulher leva quando se casa. Contr. da prep. de com o art. def.
a. 6. Corpo simples, gasoso, amarelo-esverdeado, de cheiro activo e sabor cáustico. Erro, culpa. 7. A acusada. Caixa em que se
recolhem os votos nas eleições. Sobre (prep.). 8. Medida itinerária
chinesa. Verbal. 9. Apertar. Planta gramínea de haste oca, nós e
entrenós. 10. Irmão dos pais ou dos avós. Alguma. Modo de dizer.
11. Gostar muito de. Elegante.
Verticais: 1. Ente puramente espiritual. Subterrâneo de igreja
onde antigamente enterravam os mortos. 2. Que é próprio dela.
Designa afirmação (interj.). Órgão excretor que tem a função de
formação da urina. 3. Que não tem medida. Fêmea do leão. 4.
Indivíduo do povo (fig.). Perverso. 5. O espaço aéreo. Perfume.
A minha pessoa. 6. Ruão. Princípio que serve de regra. 7. Mulo.
Aparelho para tecer pano. Grito de dor ou de alegria. 8. Cortar e
triturar com os dentes. Actínio (s.q.). 9. Serviu-se de. Descrição.
10. Pátria. Dotes naturais. Contr. da prep. em com o art. def. os.
11. Cordão de metal ou de requife que guarnece ou abotoa a frente do vestuário. Espécie de veado, de cauda comprida e galhos
achatados na parte superior.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Fel, Gaze, Se. 2. Inodoro, Dar. 3. Agir, Opala. 4. Rajá, Elo. 5. Eco,
Escriba. 6. Pó, Ia, Eu, Ri. 7. Acorrer, Voo. 8. Ela, Mate. 9. Agora, Soro. 10. Lar, Ritmado. 11. As, Cera, Seu. Verticais: 1. Fi, Repa, Ala. 2. Ena, Cócegas. 3. Logro, Olor. 4.
Dia, Irar. 5. Gorjear, Are, 6. Ar, Ás, Em, Ir. 7. Zoo, Cerasta. 8. Peru, Tom. 9. Dali, Veras.
10. Salobro, Ode. 11. Era, Aios, Ou.

epois de um internamento num hospital de
Montreal: dele nos lembraremos por causa
do seu coração maravilhoso, alegre, com vontade
de perceber os outros, na dimensão humana e de
liberdade.
Morreu no dia 11 de outubro, com um pé no Canadá
e outro em Portugal. Chegou o seu momento, entre
o entusiasmo da vida, o desencanto e aquele arrepio
final: ao receber a notícia fiquei com uma manifestação de tristeza.
E agora no meu imaginário, só me resta recordar
aquele último abraço, já lá vai um tempo, foi no
mercado Sá e Filhos na rua St-Urbain em Montreal.
Devo concluir que já é demasiado tarde para te telefonar como tinha prometido:
Desculpa Amigo Mário.
Nesta essência de sempre está o teu regresso à terra, Britelo, Ponta da Barca, onde iniciaste e terminas
agora os teus 60 anos de vida.
As minhas dúvidas sobre o texto vão-se dissipando,
neste dialogo com o tempo e a morte. Um esforço
assim - nem sempre é fácil, é uma espécie de homenagem simples para o último adeus.

É O Fim
C

om tantos roteiros dispostos a propor sua
versão para o fim do mundo, rir do apocalipse pode ser uma saída inteligente para romper a
previsibilidade das profecias da extinção humana.
Com uma boa dose de clichês, palavrões e escatologia, o longa É O Fim consegue entreter com
escracho e ser fiel ao propósito de um humor não
convencional, se arriscando à crítica do gênero.
Por outro lado, está recheado de nojeiras, ofensas
e até uma pitadinha de machismo.

Ambientada no âmago da lifestyle hollywoodiana, a
aventura traz Seth Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Danny McBride, Jonah Hill e Craig Robinson em
busca da salvação de suas almas enquanto o apocalipse consome a terra em chamas e destruição. Surpreendidos no meio de uma festa regada a drogas e
álcool na mansão de Franco, uma verdadeira fortaleza de luxo, o grupo se vê obrigado a buscar (com ou
sem sucesso) sua redenção espiritual ou correr o risco
de apodrecer no inferno. Nenhuma novidade quanto
à crítica aos infindáveis roteiros baseados na previsão
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

bíblica do Livro das Revelações. Mas com a qualidade
dos “heróis” eleitos na história, encontrar a salvação
enquanto a terra é devastada pelo mal se torna uma
tarefa incomum e engraçada (embora um pouco repetitiva), já que o vaidoso Hill se gaba o tempo todo pela
indicação ao Oscar, o tarado McBride passa o filme se
masturbando, o avarento James Franco esconde mantimentos dos colegas famintos e por aí vai.
Embora batido, o eterno conflito entre sagrado e profano de É o Fim ganha seus pontos quando é politicamente incorreto (comparar a santíssima trindade a
um sorvete napolitano é excelente), mas nem sempre
a fórmula dá certo. Ao estilo clube do Bolinha, as perseguições malignas ficam por conta de demônios superdotados e exorcismos regados a vômito, enquanto
a zona de conforto dos marmanjos é encontrada em
barrinhas de chocolate caramelizados e grandes viagens de álcool e ácido. Com fotografia despretensiosa,
as cenas de Hollywood em chamas beiram o tosco,
bem como os takes da mansão de Franco e dos monstros que promovem a caçada dos personagens. Mas
se a arte do filme deixa um pouco a desejar, o ritmo
da trama capricha para manter a atenção do público,
que é surpreendido com boas piadas até os últimos
minutos do filme, literalmente. Sem pudor da zoação,
a melhor surpresa de É o Fim fica por conta do desapego em fazer piada de suas próprias figuras públicas.
Assim, interpretar a si mesmos em um besteirol com
todo potencial para acabar com sua reputação revela
como os humoristas são mais eficientes até do que os
tablóides especializados em criticar e fazer piada. “Vai
rolar uma festa na casa do James Franco hoje”, afirma
Seth Rogen no início do filme, pouco antes de encarar
o fim do mundo. Mas até chegar lá, eles tomam todas, ficam chapados, azaram as gatinhas da cena pop
(Rihanna e Emma Watson) e despejam besteira nos
ouvidos do público. Não dá para duvidar que o projeto
surgiu mesmo depois de uma festa dessas, que a gente
só ouve falar que acontece em Hollywood. Com boas
sacadas em uma maré de clichês intencionais, É o Fim
parece uma daquelas boas ideias para ganhar dinheiro
fazendo o que todo mundo gosta: zoar seus amigos.
A arrecadação de mais de US$ 122 milhões em
todo o mundo, quase quatro vezes o orçamento
total da produção, sugere que a empreitada despretensiosa de Seth Rogen e Evan Goldberg realmente deu certo.
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anedotas
Duas loiras encontram-se na praia e uma pergunta à
outra: - Que tal achas o meu novo biquíni?
Responde a outra: - Onde é que ele está?!
Durante uma das muitas discussões entre marido e
mulher. Diz esta: - Que pena eu não ter seguido os
conselhos da minha falecida mãe e nunca ter casado
contigo!
O marido: - O quê?! A tua mãe tentou evitar que
casasses comigo?!
A mulher, lavada em lágrimas, acenou afirmativamente com a cabeça. Volta o marido:
- Meu Deus! Como eu fui injusto para aquela mulher…
caça palavras

Comentário

de Luiz
sobre a visita Real

Amigos portugueses e portuguesas:
Mau aluno nos estudos, sobretudo em história e literatura, advim com o tempo um apaixonado da nossa
língua, do nosso passado e sobretudo das nossas tradições.
Adoro: Afonso Henriques, Egas Moniz, Dom Diniz,
a Rainha Isabel, a Inês de Castro, o rei Sebastião, Infante Dom Henriques, o Marquês de Pombal, a Padeira de Aljubarrota e muitos outros que são exemplos a não esquecer.
Amigos, tenho a intenção de quando vos encontrar,
de contar coisas lindas não somente
da nossa história mas também da
nossa literatura. (Alexandre Herculano, Fernando Pessoa, Camilo de Castelo Branco, Julio Dinis, etc.
A republica Portuguesa formou-se
com esforço, paixão e glória. Tenho a
certeza que vocês estão a dizer: porque esta introdução.
Aqui vai: estive presente na receção
dos descendentes da família real que
vieram a Montreal para um certo casamento. Vi com os meus olhos admirados: Missa especial, COROAS
REAIS como presentes, flores, suas
altezas, suas majestades, beija mãos,
bandeiras da monarquia nas mãos dos
bailarinos do grupo folclórico, etc. e outros termos
monárquicos, desaparecidos desde 1910 creio, da
nossa história.
O pior, que me chocou profundamente, alguém cantou a PORTUGUESA, nosso hino republicano, numa
reunião extremamente monárquica. Delicado como

Saraiva

meu pai me ensinou a ser, numa reunião aberta, quis
oferecer a todos os presentes dois ou três textos, de
poetas portugueses, para que a língua portuguesa, tomasse lugar de maneira discreta, no meio de todas as
expressões que não me agradavam. Tentativa inútil,
pois que fui interdito de o fazer.
As razões: NÃO ERA LUGAR PARA ISSO. NÃO
FOI PROGRAMADO. NÃO HÁ TEMPO. POUCO
INTERESSE.
Insultante, visto as circunstâncias. Esperei particamente o fim quando as pessoas começavam a partir

para me manifestar. Inútil um NÃO ABSOLUTO.
Certamente que a minha atitude não era das mais
elegantes, mas a recusa da presença da língua portuguesa, num tal ambiente é inaceitável e um insulto à
nossa história republicana e democrática.
Luiz Saraiva, um republicano, insultado.
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O filme Azulejos
F1: Sebastian Vettel muito
Perto do seu Tetra Campeonato O
Hélder Dias

S

ebastian Vettel , venceu mais uma vez neste domingo o Grande Prémio do Japão, disputado
no circuito de Suzuka. Mark Webber completou
a dobradinha (há muito desejada )da equipe Red
Bull. O alemão chegou à 35ª vitória de sua carreira, mas ainda não garantiu o tetracampeonato
da F1, já, que Fernando Alonso fez uma corrida como de costume bastante sólida e completou
a prova na quarta posição, atrás do francês da
Lotus Romain Grosjean.
Com o resultado, Vettel chega aos 297 pontos no
campeonato de pilotos, 90 a mais que Fernando
Alonso. O alemão poderá conquistar o tetracampeonato por antecipação já na próxima corrida, no Grande Prémio da Índia. Para isso, basta que o alemão
chegue à frente do espanhol em qualquer circunstância: é apenas uma questão de números. Para adiar a
disputa, Alonso precisa de uma vitória e que o alemão não fique nos 5 primeiros.
Na quinta posição veio Kimi Raikkonen, logo à
frente de Nico Hulkenberg, em outro bom fim de semana para a Sauber, que também pontuou com Esteban Gutiérrez, em sétimo .Um bonito presente de

aniversário para Peter Sauber que festejou os seus
70 anos e ao qual desejamos uma longa vida .. Em
oitavo terminou Nico Rosberg, em um dia cheio de
problemas para a Mercedes.
Os dez primeiros lugares foram ocupados por Jenson Button e Felipe Massa. O brasileiro teve bom desempenho, mas foi atrapalhado por uma punição por
excesso de velocidade nos boxes.
No final Webber tinha pneus macios mais novos e
era o mais rápido na pista. Na 47ª volta, o australiano
partiu para cima de Grosjean, que se defendeu bem
da Red Bull com asa traseira aberta. Vettel aproveitava a luta para se distanciar na frente. Enquanto
isso, Alonso ia avançando e chegou à quarta posição,
ultrapassando Hulkenberg. Massa ia mal: caiu para
nono, ultrapassado por Rosberg.
Com pneus mais velhos e um carro tecnicamente mais lento, Grosejan provava ser uma “chicane”
ambulante e resistia bravamente às investidas da Red

Bull de Webber, que finalmente conseguiu a manobra
na última volta. Romain Grosjean, feiz disse : Romain Grosjean: “Pensei que hoje seria o dia da minha
primeira vitória. Éramos rápidos com os pneus mé-

filme Azulejos. “Une utopie céramique”, realizado por Luís de Moura Sobral, será apresentado em breve em Montreal e em Toronto, no
âmbito de dois eventos universitários.
Em Montreal: 18 de Outubro de 2013, 17h00
Universidade de Montreal, 3200, rue Jean-Brillant,
sala B-4285, Montreal. No âmbito do colóquio:
Présence(s) de la culture lusophone aux époques pré-moderne, moderne et contemporaine. Portugal Inside and out. Presence(s) of Lusophone Culture in the
Early Modern, Modern, and Contemporary Periods.
Résumés des communications. www.culture-portugaise.umontreal.ca/evenements/index.html.
Em Toronto: 31 de Outubro de 2013, 17h30
York University, Founders College, 305, 99 Ottawa
Road, Toronto. No âmbito do colóquio : Lusophone
Studies Association Inaugural Conference.
lsa.apps01.yorku.ca/2012/11/lsa-inaugural-conference.

dios, mas infelizmente o carro não estava tão bom
com os duros. Foi bonita a luta com Mark no final,
mas eu não conseguia escapar dele com os pneus duros, já que estavam verdadeiramente lisos. Na nossa
reunião para definir a estratégia, nunca pensámos que
poderíamos bater as Red Bulls hoje e ficarmos onde
esperávamos. Foi bom até ao final, mas alcançámos
alguns carros lentos e eles bloquearam-me bastante”, concluiu.
Webber
completou a dobradinha e
Grosjean conquistou mais
um pódio para a Lotus. Sebastian Vettel categoricamente comentou: “Fiquei
surpreso com a corrida de
hoje. Fiz uma péssima largada e fiquei entre Lewis
e Romain. Cheguei a tocar
um pouco do bico do carro em Lewis e ele teve um
pneu furado após o incidente, mas não tinha para
onde ir. Depois disso, fui
suficientemente paciente
para cuidar dos pneus e
apresentar um ótimo ritmo
no fim, então pude passar
Mark e Romain. No geral, foi fantástico.”
FALECEU MARIA VILLOTA
Maria de Villota, “piloto” espanhola de 33 anos, que
há cerca de ano e meio foi vítima de um grave acidente num treino de Fórmula 1 com a Marussia, foi
encontrada morta num hotel em Sevilha, onde estava
previsto participar num congresso.
Segundo a Cadena Ser, os serviços de emergência
receberam uma chamada por volta das sete horas locais, e apesar das tentativas de reanimação, a espanhola faleceu no local.
A família, que já emitiu um comunicado, confirma a
notícia mas para já desconhece-se a causa da morte:
“Queridos amigos: A Maria morreu. Foi para o Céu
como todos os anjos e damos graças a Deus pelo ano
e meio que ela ainda esteve entre nós. À família Villota”, podia ler-se.
Próximo encontro a 27 de outubro no GP da Índia.

O filme: Duração de 52mn; falado em Francês,
Português e Inglês; legendado em Francês. Seleccionado pelo Festival international du film sur l’art
(FIFA) de Montreal em Março de 2013, Azulejos.
Une utopie céramique foi galardoado com o prémio
Documentário 2012 do Projeto SOS Azulejos (Lisboa).
Gravado em Montreal, em Portugal e no Brasil,
Azulejos. Une utopie céramique é um road-movie
que trata de compreender como o azulejo, uma técnica de origem artesanal, se transformou em Portugal
numa forma maior de decoração monumental.
O inquérito é conduzido pelo historiador de arte
Luís de Moura Sobral, professor na Universidade de
Montreal.
Recuando na cronologia, ele leva-nos de visita a
alguns dos monumentos mais representativos desta
modalidade artística, a começar pelo Metropolitano
de Lisboa até chegar aos grandes conjuntos da Época
Barroca executados pelos Oliveira Bernardes, pai e
filho, na primeira metade do século XVIII.
Durante o seu périplo, o realizador encontra e entrevista historiadores, conservadores de museu, responsáveis do património, artistas e restauradores.
O pensamento que lhe serve de fio condutor é o de
um ideal artístico ou de uma utopia jamais teorizados, ideal ou utopia que se revelam e concretizam
porém numa série de obras sumptuosas dos começos
do século XVIII e dos finais do século XX.
Em filigrana, os responsáveis da fotografia e do
som, dois jovens cineastas montrealenses de ascendência portuguesa, Andrew Lima e Robert Reis, reagem à descoberta desta importante faceta do património cultural dos seus antepassados.
Université de Montréal
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques
Titulaire - Chaire sur la culture portugaise
http://www.culture-portugaise.umontreal.ca

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Sobe e Desce
Bélgica

e
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Colômbia:

afinal estavam vivas

O apuramento direto de Bélgica e Colômbia é para já o facto de maior relevo
na fase de qualificação para o Mundial
2014. Suíça e Costa Rica podem parecer
nomes improváveis, mas a história recente diz o
contrário.
A Suíça esteve presente em todas as edições
desde 2006. A Costa Rica apareceu em 2006 e
2002.
A Bélgica é que já não andava nestas coisas
desde o Mundial 2002 (caiu nos oitavos, perante
o Brasil de Scolari), apesar de ter estado em 1994
(a equipa de Preudhomme) e 1998. A Colômbia
visitou-nos pela última vez em 1998, quando ainda
tinha Asprilla e Valderrama, entre outros.
A Colômbia, lá longe, só voltou a ser notícia
quando começaram a chegar a Portugal futebolistas como Falcao, James, Jackson ou, esta época, Montero. De repente, havia outra vez talento
e também uma seleção. A crise de países como
Paraguai e Uruguai fez o resto. É verdade que o
apuramento chegou num jogo com uma expulsão
e dois penalties, mas ninguém poderá dizer que
não é justo. O Mundial terá oportunidade de ver ao
mais alto nível um dos melhores avançados dos
últimos anos, Falcao.
A Bélgica, mais perto, parecia uma seleção remetida para o século passado, incapaz de regressar aos grandes palcos. Em 2000, por exemplo,
desiludiu em casa. Desde o Mundial no Japão e
na Coreia do Sul, só falhanços. As primeiras notícias agradáveis surgiram em 2011. Num grupo
complicado, com Alemanha e Turquia, os belgas
lutaram até ao final por um dos dois primeiros lugares. Um empate no Azerbaijão impediu-os de
acabar empatados com os turcos. O talento estava lá, mas era um pouco cedo de mais. Desta
vez não houve dúvidas e a Bélgica conseguiu o
apuramento a uma jornada do fim, com uma vitória em casa do rival direto, a Croácia. Os diabos
estão de volta e jogam bem. Alguns dos internacionais atuam nas melhores equipas da Europa
(Bayern Munique, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Zenit, Atletico Madrid e FC Porto, por
exemplo). Isto não fará da Bélgica um candidato
ao título, claro. Também não acredito que a Colômbia tenha maturidade suficiente para chegar às
finais. Mas coloco ambas as seleções ao nível de
Portugal. Com uma vantagem: já estão no Brasil.

Portugal vence Luxemburgo
e vai disputar “play-off”
P

ortugal assegurou ontem a presença nos
“play-offs” de apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol de 2014, ao vencer o Luxemburgo, por 3-0, em jogo da última jornada do
Grupo F europeu de qualificação, disputado em
Coimbra.

À passagem da meia hora no Estádio Cidade de
Coimbra, e um minuto depois da expulsão do luxemburguês Joachim, Silvestre Varela inaugurou o

marcador, enquanto Nani fez o 2-0, aos 36 minutos,
e Hélder Postiga fechou a contagem, aos 78, consumando um resultado que permitiu a Portugal ser um
dos oito melhores segundos classificados dos nove
grupos. Com este triunfo, Portugal concluiu o Grupo

F com 21 pontos, menos um do que a Rússia, que
empatou hoje no Azerbaijão, 1-1, e garantiu o apuramento direto para o Mundial do Brasil. A seleção
portuguesa aguarda pelo sorteio de segunda-feira
para conhecer o seu adversário nos “play-offs”, que
se realizam a duas mãos, a 15 e 19 de novembro.

Pinto

da Costa acusa imprensa
portuguesa de “criar guerras”

O

presidente do FC Porto, Pinto da Costa, acusou no sábado, em Toronto, a imprensa portuguesa de estar a “criar guerras” para conseguir
vender mais.

“Se não houvessem guerras, as fábricas de armamento faliam e não se vendiam (jornais)”, disse o líder portista no seu discurso durante o jantar do 26. aniversário
do FC Porto de Toronto, perante um milhar de pessoas, acrescentando que são estas mentalidades que

criam “divisões”. Catorze anos depois de ter visitado
o Canadá pela última vez, o presidente do FC Porto
prometeu, mais a brincar, voltar a Toronto “daqui a outros tantos 14 anos”. Pinto da Costa anunciou também
que foi contactado, por motivos extra política, pelo
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, que
lhe transmitiu o fervor da maneira como foi recebido,
e que Luís Campos Ferreira prometeu que irá “visitar o país”, esperando o dirigente que o governante
“cumpra a sua palavra num futuro breve”. Marcaram
presença no jantar, além de diversas personalidades, o
ministro das Finanças do Ontário, Charles de Sousa,
e a vereadora da Câmara Municipal de Toronto, Ana
Bailão (ambos luso-canadianos), e o Cônsul-geral de
Portugal em Toronto, Júlio Vilela, entre outros. Pinto
da Costa ficou no Canadá até quarta-feira para ver um
jogo da National Hockey League (NHL), entre os Toronto Maple Leafs e os Minnesota Wild.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

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

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

França
Ligue 1

Villarreal 3-0 Granada
Málaga 0-1 Osasuna
Elche 2-1 Espanyol
Rayo Vallecano 1-0 Real Sociedad
Levante 2-3 Real Madrid
Barcelona 4-1 Valladolid
At. Madrid 2-1 Celta de Vigo
Sevilla 2-1 Almería
Getafe 3-1 Real Betis
Athletic 1-1 Valencia
D
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
3
2
3
3
4
4
4
4
6
6

P	J	V	
1-Barcelona
24 8 8
2-At. Madrid
24 8 8
3-Real Madrid
19 8 6
4-Villarreal
17 8 5
5-Athletic
13 8 4
6-Valencia
13 8 4
7-Getafe
13 8 4
8-Espanyol
11 8 3
9-Levante
10 8 2
10-Málaga
9 8 2
11-Sevilla
9 8 2
12-Elche
9 8 2
13-Real Betis
8 8 2
14-Granada
8 8 2
15-Real Sociedad 7 8 1
16-Celta de Vigo 6 8 1
17-Valladolid
6 8 1
18-Osasuna
6 8 2
19-Rayo Vallecano 6 8 2
20-Almería
3 8 0

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

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

Itália
Serie A

Bastia 4-1 Lorient
Monaco 2-1 Saint-Étienne
Guingamp 2-0 Rennes
Lille 3-0 AC Ajaccio
Nantes 3-0 Évian TG
Toulouse 1-0 Nice
Valenciennes 1-1 Stade de Reims
Montpellier 5-1 Lyon
Bordeaux 4-1 Sochaux
Marseille 1-2 Paris SG
P	J	V	
1-Monaco
21 9 6
2-Paris SG
21 9 6
3-Lille
17 9 5
4-Marseille
17 9 5
5-Nantes
16 9 5
6-Nice
14 9 4
7-Saint-Étienne 13 9 4
8-Montpellier
12 9 2
9-Stade de Reims 12 9 2
10-Bastia
12 9 3
11-Rennes
12 9 3
12-Toulouse
12 9 3
13-Guingamp
11 9 3
14-Lyon
11 9 3
15-Bordeaux
10 9 2
16-Évian TG
9 9 2
17-AC Ajaccio
7 9 1
18-Lorient
7 9 2
19-Sochaux
5 9 1
20-Valenciennes 4 9 1

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

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

Portland Timbers 1-0 Seattle S.
FC Dallas 2-3 Chicago Fire
DC United 1-1 Philadelphia Union
Impact M. 0-1 NE Revolution
SJ Earthquakes 1-0 Colorado Rapids
Seattle S. 1-4 Vancouver W.
Houston Dynamo 0-0 Sporting KC

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

P	J	V	
21 7 7
19 7 6
19 7 6
14 7 4
13 7 4
12 7 3
11 7 3
10 7 3
9 7 3
9 7 2
9 7 2
8 7 2
8 7 2
7 7 1
5 7 1
5 7 1
4 7 1
3 7 0
3 7 0
2 7 0

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

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

Grupo Este

J	V	E
1-NY Red Bulls
32 15 8
2-Sporting KC
32 15 7
3-Houston Dynamo 32 13 9
4-Impact Montréal 31 13 7
5-Chicago Fire
32 13 7
6-Philadelphia U. 32 12 10
Grupo Este
7-NE Revolution
32 12 9
8-Columbus Crew 32 12 5
9-Toronto FC
32 5 11
10-DC United
32 3 7
Grupo OEste
1-Portland T.
2-Real Salt Lake
3-LA Galaxy
4-Seattle S.
5-Colorado R.
6-SJ Earthquakes
7-Vancouver W.
8-FC Dallas
9-Chivas USA

J	V	E
32 13 14
32 15 7
31 14 6
31 14 6
32 13 9
32 13 8
32 12 9
32 10 11
31 6 8

D	P
9 53
10 52
10 48
11 46
12 46
10 46
11 45
15 41
16 26
22 16
D	P
5 53
10 52
11 48
11 48
10 48
11 47
11 45
11 41
17 26

Brasil

O

supera

Brasil derrotou esta terça-feira a Zâmbia em
partida de caráter particular,
que teve como palco o Estádio
Ninho de Pássaro, na China. A
seleção canarinha, liderada por
Luiz Felipe Scolari, superou
uma 1.ª metade desinspirada e
partiu para um triunfo por 2-0.
Com Ramires e David Luiz
de início, enquanto Hulk saltou do banco de suplentes, os
brasileiros chegaram à vantagem por intermédio de Oscar,
à passagem dos 59’. O segundo golo não tardou, com Dedé
a festejar logo aos 66’.
Foi o 11.º triunfo de Scolari à
frente do Brasil em 17 encontros disputados, novamente
num particular (a única com-

Zâmbia
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em solo chinês

petição oficial foi a Taça das
Confederações), já que os canarinhos têm qualificação di-

(2-0)

reta para o Mundial’2014 por
serem o país organizador.
	P	J

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

Katsouranis: «Fernando Santos?
Para nós é melhor do que Mourinho»
«Na Grécia não há meio-termo: ou se ama, ou se odeia».
Jorge Rosário, fiel escudeiro de
Fernando Santos até 2010 e durante 17 anos, sabe do que fala.

Experiências sem fim, aventuras de intensidade máxima,
Atenas, Salónica, todo um país
vivido a partir do mundo do futebol. Na primeira fila, o atual
auxiliar de Sérgio Conceição na
Académica de Coimbra assistiu ao desenvolvimento mútuo
da relação. Fernando Santos
tornou-se uma figura ímpar no
país; o povo grego passou a ter
um lugar especial no coração
da equipa técnica portugue-

Taça

de

sa. «Nunca tivemos qualquer
problema. Na rua, nos restaurantes, nas galerias comerciais,
andámos sempre à vontade em
Atenas. Treinámos o AEK, o
Panathinaikos e o PAOK, este
em Salónica. Mesmo os adeptos
do Olympiakos abraçavam-nos
e brincavam connosco», conta
Rosário. Kostas Katsouranis
não trabalhou sempre com Fernando Santos, mas comprova a
ideia. «Além de tentar falar grego em público, demonstrou desde o primeiro dia interesse e conhecimento pela nossa história.
Isso ajudou muito», considera o
ex-jogador do Benfica, ao nosso
jornal. «O Fernando é o treinador ideal para os gregos. Mais
do que José Mourinho», acrescenta Jorge Rosário, no que é
suportado por Katsouranis. «O
Mourinho é um dos três melhores do mundo, de outro planeta,
mas para o futebol grego não há
melhor do que o mister Santos».

Portugal:

A Federação Portuguesa de
Futebol emitiu nesta segunda-feira as alterações aos horários dos jogos da Taça de Portugal. Assim, em comunicado,
a FPF confirma as horas dos
inícios da partida.

Sábado: Cinfães-Benfica,
9h30; Mafra-Beira Mar, 9h30;

«Há um consenso anormal em
redor do Fernando Santos» Otto
Rehaggel escreveu a página
mais brilhante do futebol helénico, para mal dos pecados lusitanos, mas será que nesta altura
já foi ultrapassado por Fernando
Santos?
«É difícil responder», hesita
Katsouranis. «Estão os dois no
topo, mas o Fernando é mais
admirado pelas pessoas», contrapõe Jorge Rosário. «É um homem simples e os responsáveis
gregos perceberam isso. Foram
inteligentes ao contratá-lo para a
federação».
«Quando assumiu a seleção
estava preparadíssimo para renová-la. Conhecia todos os jogadores», diz Jorge Rosário.
A Grécia não pode desperdiçar
este capital raríssimo», invoca
Katsouranis, um homem que
sonha com a despedida da seleção no Mundial do próximo
ano.

hora dos jogos

Oliveirense-P. Ferreira, 10h00;
Leixões-Felgueiras,
10h00;
Penafiel-Operário, 10h00; Sp.
Covilhã-Santa Clara ,10h00;
Fátima-V. Guimarães, 10h00;
Moreirense-Estoril, 9h00; Aljustrelense-Aves, 10h00; Gafetense-Sp. Braga, 10h30; FC
Porto-Trofense, 9h00.
Domingo: Santa Maria-

Portugalíssimo

-Nacional, 9h30; LusitanoVildemoinhos-Olhanense, 9h30;
Fafe-Piense, 9h30; Camacha-Vilaverdense, 9h30; Ribeirão-S. João de Ver, 9h30; Belenenses-Académica, 10h30;
Portimonense-Cova da Piedade, 9h00; Feirense-Farense,
16h00; Sporting-Alba, 18h00.

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
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RESULTADOS

8ª JORNADA

Académica 0-1 Rio Ave
Belenenses 2-0 Olhanense
Sporting 4-0 V. Setúbal
Gil Vicente 2-1 P. Ferreira
Nacional 3-0 SC Braga
Arouca 1-3 FC Porto
Estoril Praia 1-2 Benfica
V. Guimarães 1-0 Marítimo

V. Setúbal 27/10 Belenenses
P. Ferreira 27/10 V. Guimarães
Olhanense 27/10 Arouca
SC Braga 27/10 Académica
Marítimo 27/10 Estoril Praia
Benfica 27/10 Nacional
FC Porto 27/10 Sporting
Rio Ave 27/10 Gil Vicente

		P	J
1-Marítimo B
21 11
2-Moreirense
20 10
3-FC Porto B
20 10
4-Portimonense
19 10
5-Sp. Covilhã
18 10
6-Penafiel
17 10
7-Benfica B
16 10
8-Tondela
16 10
9-Sporting B
15 10
10-SC Braga B
14 11
11-U. Madeira
14 10
12-Desp. Aves
14 11
13-Leixões
14 10
14-Chaves
13 10
15-Santa Clara
13 10
16-Atlético CP	 12 10
17-Feirense
11 10
18-UD Oliveirense 10 10
19-Beira-Mar
9
10
20-Farense
7
10
21-Ac. Viseu
6
10
22-Trofense
5
11
resultados
FC Porto B 1-2 Sp. Covilhã
Portimonense 0-1 Santa Clara
UD Oliveirense 1-1 Chaves
Atlético CP 0-2 Marítimo B
Feirense 1-0 U. Madeira
Penafiel 3-0 Leixões
Benfica B 5-1 Ac. Viseu
Trofense 1-1 SC Braga B
Beira-Mar 1-1 Desp. Aves
Farense 0-0 Tondela
Sporting B 3-2 Moreirense

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

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

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

GM GS
12 6
20 9
12 8
17 10
15 9
9
3
22 11
15 14
12 15
14 17
9
8
10 9
11 12
10 18
11 11
8
13
6
10
13 17
10 13
4
10
7
16
8
16

próxima jornada
Marítimo B 1-0 Trofense
Ac. Viseu 23/10 10:00 UD Oliveirense
Tondela 23/10 10:00 FC Porto B
Sp. Covilhã 23/10 10:00
Sporting B
Leixões 23/10 10:00 Portimonense
Santa Clara 23/10 9:00 Benfica B
Desp. Aves 23/10 9:00 Penafiel
SC Braga B 23/10 9:00 Atlético CP
Moreirense 23/10 9:00 Beira-Mar
U. Madeira 23/10 9:00 Farense
Chaves 17/11 10:00 Feirense

liga dos campeões

Grupo C: Benfica 23/10 14:45 Olympiacos
Olympiacos 05/11 14:45 Benfica
Grupo G: FC Porto 22/10 14:45 Zenit
Zenit 06/11 12:00 FC Porto
UEFA Europa League

GRUPO E: P. Ferreira 24/10 15:05 Dnipro
Dnipro 07/11 13:00 P. Ferreira
GRUPO H: SC Freiburg 24/10 13:00 Estoril Praia
Estoril Praia 07/11 15:05 SC Freiburg
GRUPO I: Real Betis 24/10 13:00 V. Guimarães
V. Guimarães 07/11 15:05 Real Betis

Qualificação para o mundial | seleção a
Portugal 1-1 Israel
Portugal 3-0 Luxemburgo

A Voz de Portugal | 16 DE outubro de 2013 | P. 24

Celebrei
Celebrei um
um lindo
lindo casamento
casamento áá dois
dois anos,cheio
anos,cheio de
de co
co
Celebrei
um lindo casamento á dois anos,cheio
de
co
esposa.Consequentemente,começámos
por
ter
mui
esposa.Consequentemente,começámos por ter mui
esposa.Consequentemente,começámos
por ter mui
ao
ao divórcio.Fui
divórcio.Fui ver
ver o
o SHAMAN
SHAMAN INDIO
INDIO ee ele
ele consegui
consegui
ao
divórcio.Fui
ver
o SHAMAN
INDIO e eleObrigado
consegui
alguém
g
tinha
rogado
g
ao
meu
casamento.
gg
p
alguém
g
tinha rogado
g
ao meu casamento. Obrigado
p
alguém
g
tinha rogado
g
ao meu casamento. Obrigado
g
p

Sou
Sou uma
uma pessoa
pessoa muito
muito feliz
feliz ee ambiciosa.Tudo
ambiciosa.Tudo cor
cor
Sou
uma
pessoaamuito
feliz e ambiciosa.Tudo
cor
saúde
começou
deteriorar.Eu
não
conseguia
saúde começou a deteriorar.Eu não conseguia co
co
saúde
começou
a deteriorar.Eu
não
conseguia
co
sofria
muito
.Tudo
isto
por
causa
de
rituais
magia
sofria muito .Tudo isto por causa de rituais magia
sofria
muito .Tudo
isto por uma
causa de rituais
magia
já
já estou
estou bem
bem ee voltei
voltei para
para uma vida
vida normal.Obrig
normal.Obrig
já estou bem e voltei para uma vida normal.Obrig
Depois
Depois de
de voltar
voltar do
do meu
meu país
país natal,comecei
natal,comecei aa per
per
Depois
de voltar
doencontrava
meu país natal,comecei
a per
gynecologista
não
nada
de
mal.Mais
gynecologista não encontrava nada de mal.Mais
gynecologista
não encontrava nada de por
mal.Mais
minha
minha infelicidade.Obrigado
infelicidade.Obrigado SHAMAN
SHAMAN por me
me livr
livr
minha infelicidade.Obrigado SHAMAN por me livr

O ar na minha casa tornou-se pesado e as nos

OO ararnana
minha
casaatornou-se
pesado
Celebrei um lindo casamento á dois anos,cheio de confiança
e casa
feliztornou-se
com
minhae as nossas
minha
pesado
crian- e as nos
O
ar
na
minha
casa
tornou-se
pesado
e as nos
ças adoeceram,todas
enfraqueceram
e choravam todas as
choravam
as
noites.Vistámos
o
SHAMAN
choravam
todas
as
noites.Vistámos
o
SHAMAN
esposa.Consequentemente,começámos por ter muitos
problemas
e
bulhas,que
quase
nos
levaram
noites. Vistámos o SHAMAN que nos receitou incenso
choravam
todas
as de
noites.Vistámos
oo que
SHAMAN
em
casa.Depois
de
uma
semana
o
elivrar-me
ervas para queimar
em casa.
Depois
de uma
semana
ao divórcio.Fui ver o SHAMAN INDIO e ele conseguiqueimar
dos
rituais
magia
negra
que
queimar
em
casa.Depois
de
uma
semana
o ar
ar
ar
da
casa
mudou
e
as
nossas
crianças
têem
agora
um
queimar
em
casa.Depois
de
uma
semana
o
ar
agora
um
comportamento
SOUZA
comportamento
normal.
SOUZA
FAMILY normal.
alguém
g
tinha rogado
g
ao meu casamento. Obrigado
g
por
p
teres
o meu
casamento.
KAMAL
agora
umsalvo
comportamento
normal.
SOUZA FAM
FAM

Celebrei um lindo casamento á dois anos,cheio de confiança e feliz com a minha esposa. Consequentemente, começámos por ter muitos problemas e bulhas,que
quase nos levaram ao divórcio. Fui ver o SHAMAN INDIO e ele consegui livrar-me dos rituais de magia negra
que que alguém tinha rogado ao meu casamento. Obrigado por teres salvo o meu casamento. KAMAL
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O ar na minha casa tornou-se pesado e as nossas crianças adoeceram,enfraqueceram e
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Comecei por perder o meu poder sexual e a minha relação ia por água abaixo,até ao
ponto de quase divórcio.Visitei o SHAMAN INDIO e a razão principal da minha pouca
sorte,era um ritual de magia negra,performado por um homem que queria destruír
a minha vida.Era o melhor amigo da minha mulher.Obrigado.STEVEN

