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*Termos e condições no interior do jornal
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Em Montreal, os montrealenses escolheram Denis Coderre, como Presiden-
te da Câmara Municipal. A taxa de participação foi na ordem dos 43.30% 

e ele foi o vencedor, com o seu partido Équipe Denis Coderre pour Montreal.  
                                                                                                            Ver Página 10

autárQuiCaS no QuebeQue

pedaçoS de MiM...
p. 11

O CirCulO dOs AmigOs de rAbO de Peixe

Foi uM grande SuCeSSo para todoS
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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Deverá começar a pensar mais 
em si. Viva o presente com confiança!
Saúde: O seu corpo precisa de 

descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: 
Evite ser precipitado no que toca à gestão dos 
seus rendimentos. 
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

tOurO: Carta Dominante: 4 de 
Espadas, que significa Inquietação, 
Agitação. Amor: Clima romântico 
e sentimental na relação afetiva. 
Saúde: Atravessa uma fase de 

nervosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a 
si próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios 
que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

gémEOs: Carta Dominante: A Estrela, 
que significa Proteção, Luz. Amor: 
Afaste-se da rotina com a pessoa 
amada. Opte por fazer aquela viagem 
há muito planeada. Que a leveza de 

espírito seja uma constante na sua vida! Saúde: 
Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. 
Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais 
em si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

cArANguEjO: Carta Dominante: 
2 de Copas, que significa Amor. 
Amor: Clima de grande harmonia 
familiar e amorosa, mas seja mais 
compreensivo. Saúde: Poderá sofrer 

de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se 
com aquilo que você pensa sobre si próprio, 
faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá 
de controlar esse seu instinto materialista. 
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

lEÃO: Carta Dominante: A Roda 
da Fortuna, que significa Sorte em 
movimento. Amor: Não se intrometa 
em relações alheias pois poderá ser 
mal interpretado. Deite fora tudo o que 

o prejudica e tudo o que está a mais dentro 
de si. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada 
neste campo. Dinheiro: As suas capacidades 
de concentração no trabalho poderão trazer-
lhe alguns bons resultados.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de 
Espadas, que significa Sucesso. 
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe 
de se preocupar com as pequenas 
atribulações diárias. Que a clareza 

de espírito esteja sempre consigo! Saúde: 
Pratique exercício físico suave para relaxar.
Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem 
frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

bAlANÇA: Carta Dominante: 4 de 
Ouros, que significa Projetos
Amor: É provável que atravesse um 
período um pouco conturbado. Viva 
de uma forma sábia. Saúde: Não 

abuse da sua vitalidade e das suas energias 
pois poderá ficar exausto. Dinheiro: Partilhe 
as suas ideias com os colegas de trabalho e 
poderão daí advir algumas oportunidades que 
deve saber aproveitar.
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem 
todos os momentos a dois. É através 
do exercício diário da bondade que 

se pode tornar uma pessoa verdadeiramente 
realizada! Saúde: Poderá sentir alguma fadiga 
física. Dinheiro: Conserve todos os seus bens 
materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

sAgItárIO: Carta Dominante: A 
Temperança, que significa Equilíbrio. 
Amor: Faça um jantar especial e muito 
romântico para a sua cara-metade. 
Saúde: Procure não andar muito 

tenso. Aceite os erros dos outros e os seus.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma 
fatura que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 8 
de Paus, que significa Rapidez. Amor: 
Se partilhar os seus problemas com 
alguém em quem confie verá que se 
sentirá bem mais leve. Saúde: Seja 

paciente quando o comportamento dos outros 
não corresponder às suas expectativas. Relaxe 
um pouco mais. Dinheiro: Período em que terá 
uma boa segurança financeira.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQuárIO: Carta Dominante: A Torre, 
que significa Convicções Erradas, 
Colapso. Amor: Organize um jantar 
para juntar os seus amigos. Nunca 
perca a esperança nas pessoas, 

invista nelas! Saúde: Momento calmo e sem 
preocupações. Dinheiro: Não haverá nenhuma 
alteração significativa.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

pEIxEs: Carta Dominante: O Eremita, 
que significa Procura, Solidão. Amor: 
Deixe de lado as mágoas e perdoe 
o seu próximo. Só erra quem está a 
aprender a fazer as coisas da maneira 

certa! Saúde: Tendência para problemas de 
memória. Dinheiro: Continue a saber gerir bem 
o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-
se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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portugueSe KidS
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que os “Portuguese Kids” vão estar 
na comunidade no 16 de novembro. Informamos também que as pessoas que já tem 
bilhetes do último “show” são ainda válidos. Finalmente, haverá dois espectáculos, um 
às 14h (15$) e o segundo às 19h. Para mais informações 450 975-8510.

30º aniverSário da aSSoCiação
portugueSa do eSpí rito Santo de hoChelaga
A Associação Portuguesa do Espí rito Santo de Hochelaga, organiza no próximo dia 16 
de Novembro, um excelente jantar, para comemorar o seu 30º aniversário. Para mais 
informações e reservas, por favor ligar para o 514.354-7276 ou 514.254-4647.

São Martinho na MiSSão Santa Cruz
A Missão Santa Cruz organiza no dia 9 de novembro às 19h30 a festa de São Marti-
nho. A ementa será sopa de legumes, filetes com arroz e salada, e para sobremesa, 
haverá uma salada de fruta, 6 castanhas por pessoa, bolos e café. Esta noite será 
animada pelo conjunto Estrelas da Noite. 
para mais informações ou reservas até ao 7 de novembro: 514-844-1011.

São Martinho no Clube oriental
O Clube Oriental Português de Montreal celebra no sábado, dia 16 de novembro o dia 
de São Martinho. A grande festa tradicional portuguesa com boa castanha assada e 
música do DJ Night Production de Jeff Gouveia. A ementa será sopa, salada, bacalhau 
no forno, sobremesa e café. Todos são bem-vindos. Já recebemos inscrições para a 
festa do fim de ano, com “open bar”, música de portugal.

enContro de inForMação
O CASCM oferece um encontro de informação aos “proches aidants”. Toma conta 
de alguém que está doente, ou em perda de autonomia? Essa pessoa é seu marido, 
esposa, filha, mãe, ou o pai? Se a resposta for positiva você é um cuidador natural. 
Convidamo-lo a vir a  este encontro, dia 6 de novembro às 14h15. Mais informações 
contactar com o CASCM: Telefone 514-842-8045.

a igreJa “MiStério vida nova”
A igreja “Mistério Vida Nova” situada no 1884 da rua Tillemont, Montreal próximo da 
rua Papineau informa que no dia 23 de novembro pelas 13H15 haverá pessoas a tes-
temunharem em francês sobre problemas familiares e soluções. Pelas 20h um jantar 
será oferecido. Estão todos convidados a participarem e para mais informações con-
tactar com Teresa Pereira, 514-321-5931



A Voz de PortugAl  |  6 de noVembro de 2013  |  P. 3

Este artigo é comentado por Tony Saragoça
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514-278-2900
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de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions.

Este novo serviço é distinto do seu
telefone sem fi o e funciona com os 
telefones residenciais atuais.

Consultez fi do.ca/residentielle

Pode conservar o seu número 
de telefone atual3

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

Se SoubeSSe “não tinha avançado
para SeCretário-geral da ugt”
Carlos Silva reiterou, em entrevista à Rádio Re-

nascença, que se soubesse que teria em mãos 
uma “tarefa tão hercúlea, intensa e absorvente”, “não 
tinha avançado para secretário-geral da UGT”. Ar-
rependido por ter aprovado as alterações ao Código 
de Trabalho, o sindicalista afasta a possibilidade de 
aderir a uma greve geral.
“Nunca julguei que esta tarefa fosse tão hercúlea, 

tão intensa e tão absorvente do ponto de vista da nos-
sa vida privada”, admitiu Carlos Silva à Rádio Re-
nascença, referindo-se ao cargo que ocupa na União 
Geral de Trabalhadores (UGT). 
Se soubesse, “não tinha avançado para secretário-

-geral da UGT”, reiterou. O líder da central sindical 
mostrou-se, mais uma vez, arrependido por ter acei-
tado as alterações ao Código de Trabalho, porque 
este veio a “revelar-se muito grave para os rendimen-
tos das famílias”.“Foi um erro. Nós só reconhecemos 
os erros quando eles acontecem e quando têm conse-
quências negativas nos trabalhadores. 
Na altura, quando fazemos as coisas, fazemos com 

boa-fé”, justificou em entrevista ao programa ‘Terça 
à Noite’, da Rádio Renascença.Ainda assim, não vai 
aderir a uma greve geral, algo que, no seu entender, 
“é, neste momento, gravoso para o País mas, acima 
de tudo, é penalizador para os trabalhadores”.
“Presumo que um dia [a menos] de salário para a 

generalidade dos trabalhadores é grave”, disse Carlos 

Silva, deixando a garantia de que tudo fará “para que 
se mantenha a paz social”.
Totalmente oposto ás ideias do seu homólogo da 

CGTP, Sr. Arménio Carlos, este senhor sabe pôr o 
interesse dos trabalhadores à frente dos interesses 
do sindicato que representa. Não é tarefa fácil,pois 
os trabalhadores esperam, por vezes, milagres da 
sua central sindical.
Os mais radicais pensam mesmo que um sindi-

cato é uma associação que tem poderes iguais aos 
governantes eleitos. É o caso do Sr. Arménio Car-
los e seus pupilos.
Ele não propõe negociações com o governo, ele 

impõe que as políticas do governo passem pela sua 
avaliação e aprovação. No caso contrário greves e 
demonstrações, (à beira ou fora da lei, pouco im-
porta) são a sua maneira de proceder. Quem sai 

desfavorecido? os seus próprios membros, claro. 
E é isto mesmo que o o presidente da UGT com-
preendeu, judiciosamente. Há tanta falta de tra-
balho, que os trabalhadores que têem o previlégio 
de ter um emprego, precisam de salários comple-
tos, não amputados por dias de greve ou dias de 
protesto.
Outra atitude de recomendar, é o seu empenho 

em manter a paz social. Contraste flagrante em 
relação á atitude do Sr. Arménio, que não hesita 
em promover a desobediência às forças da ordem, 
causando danos e prejuízos aos bens públicos, 
práticamente regulares, logo das  manifestações 
que organiza.
É de leaders como este que o País precisa. Se este 

senhor se apresentasse para Primeiro Ministro, eu 
não hesitaria a dar-lhe o meu voto.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

temOs
bOns PreÇOs

20, st-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

O melHOr serViÇO de limPeZA A seCO

• talhamos chaves
• Fazemos alterações e 

todo o serviço de sapateiro

• Especializado na reparação de fechos 
e forros de todo o tipo de casacos 

(couro e camurça, etc.) 

peter: 514.844-0442

CORDONNERIE
                   MARIE 1980
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QUEM SãO ELES?

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

Ninguém advinhou a foto da semana passada. A mascarada 
era maria do céu.

Me. elizabeth da Silva, notária
Sou notária há 20 anos na província do Que-

beque, trabalhando com a nossa comunidade, 
escutando as preocupações dos meus clientes, a 
dinâmica de um povo que deixou o seu país natal 
para imigrar deixando famílias, amigos e bens que 
por vezes têm dificuldades em poder  conservá-los 
e  administrá-los.
Sendo eu especializada em heranças e sucessões, 

logo da minha visita a  São Miguel este ano, contactei 
vários profissionais para me informar bem, como se 
resolvem em Portugal certos assuntos, afim de  po-
der ajudar ainda melhor, os meus clientes. Contac-
tei contabilistas, advogados, solicitadores, notários, 
bancários, corretores imobiliários com boas oportu-
nidades de investimento (propriedades com preços 
interessantes) e avaliadores. Visitei registos civis, 
palácios de justiça, bibliotecas municipais para ob-
ter informações sobre arquivos. Com estes contactos,  
a nossa comunidade pode ver os seus problemas de  
sucessão serem resolvidos no Québec, em Portugal 
ou outros países sem problemas com profissionais, 
nos quais podem ter confiança, sendo representados 
por mim Elizabeth da Silva, notária e não precisando 
deslocar-se e deixar assuntos não resolvidos (exem-
plo sucessões) durante anos e anos com frustrações e 
percas de dinheiro e tempo. Para mais informações 
contacte ME Elizabeth da Silva, notária Telefone 
(514) 481-4678, escritórios em Laval e Blainville.

a palavra é de ouro
Luíz Saraiva

Amigos portugueses e portuguesas
Nunca percebi, porque é que as pessoas que ocupam 

lugares, de governo, d’administração (sejam eles po-
líticos, administradores, professores, universitários, 
etc.) se transformam facilmente em ditadores. Palavras 
como doutor, Sr. presidente, Sr. deputado, e outras do 
género, bem facilmente á cabeça daqueles que são su-
postos estar ao serviço de povo. Há como uma espécie 
de vergonha da parte das gentes que dirigem, e que não 
sei porquê, se sentem superiores ao povo. 
O problema agrava-se, se não conhecem as pessoas 

com quem falam, ou que os veem pela primeira vez. 
A esses indivíduos não sei se devo chamá-los, Exce-
lências, como no tempo da ditadura, ou simplesmente 
Senhores. Creio amigos portugueses que sentem que 
estou extremamente insultado ao escrever  estas linhas. 
A simplicidade, para mim é um dos maiores valores que 
uma pessoa responsável deve ter, mesmo se profunda-
mente intelectual e de alto nível universitário. A palavra 
cultura é extremamente vasta de significado e muitas 
vezes, mal aplicada, basta mencionar : as laranjas de 
Setúbal, o vinho do Porto, o milho, trigo e a cortiça do 
Alentejo, o presunto de Chaves, os pasteis de Belém, as 
alheira de Mirandela, as sardinhas assadas, as caldeira-
das à fragateiro, o bacalhau, o cisido à portuguesa, as 

favas, o folclore, os cantores e sobretudo os autores, os 
escritores, os poetas, e como intelectuais, os historiado-
res, filósofos, etc. Tudo isto é cultura... dum país. Uma 
das características do nosso povo, é a simplicidade, é o 
gosto de conversar, de trocar ideias e opiniões. Assisti 
a uma reunião que diga-se de passagem gostei muito, 
onde a entrada “Entrada Franca (Livre) “Isto quer dizer 
que o povo tinha direito a assistir, e se o povo tem di-
reito a assistir, ele tem também direito à sua palavra, à 
sua opinião. Eu, pessoa que creio simples, quis dar a mi-
nha opinião em final de reunião, começando por dizer 
“gostei muito do dia que passei em vossa companhia e 
para agradecer quero oferecer-vos um presente” Pâni-
co, desespero, horror, foi a reação do responsável que 
me impediu de m´exprimir. Tive a impressão que hou-
ve uma espece de vergonha que eu falasse. Certo que 
não era nem conhecido, nem célebre, nem da organiza-
ção, mas em portas abertas e sobretudo para agradecer, 
parece-me que! Uma desculpa apareceu: Há Falta de 
Tempo...., entretanto para afogar a minha intervenção, 
a palavra foi dada aos colaboradores que não tinham 
(surpreendidos) nada para dizer. Perca de tempo, que 
creio eu tinha bem preenchido. Mesmo se o nosso povo 
não é muito culto, há desconhecidos que merecem ser 
escutados. Inadmissível ter vergonha d’um português 
que pertence ao povo. É preciso não esquecer que foi o 
povo que fez as REVOLUÇÕES.

CASAL DA SEMANA
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Jantar anual do grupo Coral de Santa Cruz

Há duas semanas, no 26 de Ou-
tubro de 2013, realizou-se 

o jantar anual, do Grupo Coral 
Santa Cruz que começou, com a 
celebração da Eucaristia, presidi-
da pelo Sr. Padre António Araújo 
e com os cânticos deste grupo da 
missão. 

Seguidamente, no final de Eucaristia, descemos 
para o jantar no subsolo da Igreja.
Dando-se início a uma canção, cantada pelo Jimmy 

Faria, o qual foi o animador da festa com o seu DJ 
(Nelson Faria). A Apresentadora foi Elisa Rodrigues.
Antes do jantar, foi rezada uma oração pelo Sr. Pa-

dre António, ao qual ele tem testemunhado a finali-
dade deste evento. Durante o jantar, falaram, a Sra. 

Christine Gosselin, candidata a conselheira de Bairro 
do “Projet Montréal”, o Sr. Alex Norris, candidato 
a conselheiro da Vila do “Projet Montréal”, no final 
do jantar falou o Sr. António Rodrigues, candidato a 
conselheiro do Bairro da “Equipa Coderre’’, todos os 
três se mostraram dispostos a colaborar com a comu-
nidade e elogiaram a nossa comunidade, pelo desem-
penho que nós, os portugueses, temos desempenhado 
neste bairro do Plateau. Houve também um soneto 
apresentado pelo artista Sr. Luiz Saraiva. D. Inês a 
organizadora deste invento, disse que todos os lucros 
deste jantar seriam (como sempre foram) entregues à 
missão de Santa Cruz e que a finalidade destes lucros 
seriam para as despesas anuais. Foi chamado ao pal-
co o Grupo Coral de Santa Cruz, fundado pelas irmãs 
servas de Nossa Senhora de Fátima, seguido pelo 
Sr. Armando Loureiro, e, hoje dirigido por D. Inês 
Gomes. Os membros da Coral entregaram um ramo 
de flores à sua responsável, em mérito de agradeci-
mento. A dirigente deste grupo, agradeceu, por sua 
vez, também o esforço e a dedicação dos membros 

desta Coral, prosseguindo com os agradecimentos a 
todos os presentes na sala, um obrigado ao Sr. Cunha, 
aos comerciantes, Pharmaprix, na Mont-Royal (Ma-
nuela), pelos produtos de beleza, à churrasqueira La 
Poule Mouillé pelos pastéis de nata, ao salão Nella, 
ao salão Edite e ao Paolo’s Café, aos Jovens em Ac-

ção que serviram este jantar com um trabalho exce-
lente, dirigidos pelo Pedro Carvalho, à equipa do bar, 
ao seu Marido, à equipa da cozinha que prepararam 
um delicioso jantar. Nesta equipa da cozinha há pes-
soas que já trabalham com a D. Inês há 25 anos e esta 
senhora já em 1985, fazia jantares para angariação de 
fundos, para a construção da nossa igreja, podemos 
ver numa das fotos. Por fim, procedeu-se ao sorteio 

dos prémios, sendo por ultimo, o bacalhau, em que 
teve como premiado o pequeno Rafael.
A missão Santa Cruz, testemunha um agradeci-

mento a toda a equipa que de uma forma ou ou-
tra colaborou neste jantar do Grupo Coral Santa 
Cruz.

Manuel Neves
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Já lá vão dois anos que eu não ia a uma festa des-
te género. Geralmente na festa de Halloween 

no dia 31 de outubro, vou com as crianças de casa 
em casa à caça de bombons e chocolates, mas este 
ano foi especial. 
O Ranchos Folclórico de Portugal da Missão de Santa 

Cruz conjuntamente com a Associação Portuguesa do 
Canadá organizaram a festa de Halloween para todos 
(crianças e adultos) no sábado passado, dia 2 de no-
vembro. Com uma sala bastante cheia, mais ou menos 
500 pessoas, festejaram a noite dos mascarados com 
uma ementa que eu tinha muitas dúvidas que fosse boa 
(bacalhau é muito difícil de preparar e servir para tantas 
pessoas, na minha opinião, claro!), mas a equipa da co-
zinha fez um ótimo trabalho e agradaram a todos com 
uma ementa e uma apresentação digna de um evento 
assim. Acho mesmo que vou falar com esta equipa para 
obter a receita da sopa,... estava uma delicia. 
Posso salientar também o “DUO” Eddy Sousa e DJ 

X-Men que fizeram um trabalho sensacional durante 

toda a noite (Feliz aniversário ao DJ Carlos).
Mais ou menos às 22h começaram a organizar o 

concurso das crianças, e devo felicitar os organizado-
res porque é difícil manter as crianças acordadas de-
pois das 23h. Não têm mais energia! E, depois foi os 

adultos. Havia muitos concorrentes quer seja do lado 
das crianças ou dos adultos, achei muito difícil deci-
dir quem seria o vencedor. É claro que, os prémios 
são mais significativos mas apesar de tudo achei que 

tudo correu muito bem e que a comunidade 
foi muito bem servida. Também podemos no-
tar que os organizadores decidiram de não ter 
juízes mas ter a participação do público para 
votar quem seriam os vencedores. 
Para resumir, todos os concorrentes desfila-

ram ao som da canção “Thriller” da autoria 
do príncipe do POP, Michael Jackson que tem 
uma tonalidade de terror e de horror que diver-
tiu todos os convívios. Após o concurso houve 
um sorteio com vários prémios tal como uma 
televisão 47inches, um fim-de-semana a Nova 
Iorque para duas pessoas e uma máquina de 

café.
Parabéns a todos os concorrentes, ao público e aos 

organizadores que fizeram desta festa um sucesso.
P.S.: Finalmente, podem ir ao meu Facebook para 

as fotos desta festa.

o halloween na FilarMóniCa portugueSa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de 

Montreal organizou sába-
do, dia 2 de novembro o seu tra-
dicional festejos de Halloween 
na sua sede. A Noite foi animada 
por DJ Beatz, Brian Ferreira. 

O primeiro prémio foi para Gina 
Isidoro para a melhor mascarada, 
deusa. 

A Filarmónica quer agradecer a Délia Pereira e San-
dra Tavares por ter decorado a sala, Ana Raposo, Or-
minda, Isidoro, Serafina Pereira, Maria José Moniz, 
Maria José Raposo, Madelena.

halloween eM CoMpanhia da
apC e do ranCho da Santa Cruz
Sylvio Martins

lindíssimo bolo oferecido pela padaria romados
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VACinA COntrA A
griPe, grAtuitA

QuArtA-fEIrA, DIA 6,13,20 E 27 NOvEmbrO
DAs 11 Às 19 HOrAs

Para marcar encontro, 514-284-1865
Segundo os critérios de admissão da saúde pública.

ENFERMEIRA pRESENtE
QUARtAS-FEIRAS dAS 11H-19H
- Pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- Vacinas
- Serviços saúde/viagem
- Serviços mãe/recém-nascidos
- Tratamento de feridas.

peça o seu folheto e informação
dos preços no balcão da sucursal

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

1 Mont-Royal Est, Mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)

O CirCulO dOs AmigOs de rAbO de Peixe

Foi uM grande SuCeSSo para todoS
Francisca Reis
Fotos de Emanuel e Carmen Marques

Rabo de Peixe é uma das maiores 
freguesias dos Açores. Localiza-se na 
costa norte da ilha de S. Miguel, no 
conselho da Ribeira Grande, limita-

da a norte pelo oceano Atlântico. 
Rabo de Peixe conta com uma área 

geográfica de 16,98 km2 e dista 6 km 
da sede do conselho e 17 km de Ponta 
Delgada. É a freguesia mais populosa 
de todo o concelho da Ribeira Grande. 
Rabo de Peixe foi elevada a vila em 25 
de Abril de 2004. A vila é rica nas suas 
tradições e nas suas gentes. 
No passado Sábado dia 2 de Novem-

bro o Circulo dos Amigos de Rabo 

de Peixe celebrou o 13º Convívio. O 
evento teve lugar na luxuosa Sala de 
receção “Buffet Roma”, no qual par-
ticiparam cerca de 300 pessoas, para 

além dos amigos residentes locais 
ainda contaram com a vinda de um 
autocarro de Toronto organizado pela 
amiga Maria Andrade que ao longo 
dos anos participa nesta linda festa. Os 
grupos dos Amigos de Rabo de Peixe 
do Ontário e dos Estados Unidos esti-
veram presentes também.

As boas-vindas foram feitas pelo 
Presidente do Circulo dos Amigos de 
Rabo de Peixe, foi oferecido placas 
aos presidentes dos grupos dos Amigos 

de Rabo de Peixe dos Estados Unidos, 
Domingos Leite e de Ontário, Artur 
Macedo. Uma Placa de reconhecimen-
to pelo incansável contributo ao Sr. 
António Serafim Moniz e um ramo de 
flores a sua esposa Eduarda que se des-

locaram diretamente da Vila de Rabo 
de Peixe.
O serão foi animado pelo DJ Jeff 

Gouveia do Night Productions que fez 
o povo bailar sem parar, um povo mui-

to alegre e muito bem divertido.
Parabéns ao Circulo dos Amigos de 

Rabo de Peixe do Quebeque por mais 
este sucesso.
VIVA A VILA 
DE RABO DE PEIXE
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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 fi bra 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 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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portugal perdeu MaiS
de 55 Mil habitanteS eM 2012
Portugal perdeu no ano passado mais de 55 mil 

habitantes, mantendo-se a tendência decres-
cente no número de nascimentos, casamentos e 
divórcios, enquanto o número de mortes aumen-
tou, segundo as estatísticas demográficas do INE 
divulgadas hoje.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), 

em 31 de dezembro de 2012, a população residen-
te em Portugal estimava-se em 10.487.289 pessoas, 
menos 55.109 pessoas do que na mesma data no 
ano anteriorEstes dados traduzem, segundo o INE, 
o acentuar “da quebra populacional” em Portugal.O 
número de nascimentos foi de 89.841, menos 7,2 por 
cento do que em 2011 (96.856), descendo, pela pri-
meira vez desde que há registos, abaixo de 90 mil.A 
taxa de fecundidade passou para 1,28 filhos (1,35 em 
2011), atingindo o valor mais baixo de sempre.A ida-
de média da mulher ao nascimento do primeiro filho 
foi de 29,5 anos (29,2 anos em 2011), mantendo-se a 
tendência de adiamento da idade à maternidade, se-
gundo o INE.Nos casamentos mantém-se igualmen-
te a tendência decrescente e os divórcios registaram 
uma quebra pelo segundo ano consecutivo.Em 2012, 
realizaram-se 34.423 casamentos (menos 1.612 do 
que os realizados em 2011), dos quais 324 entre pes-
soas do mesmo sexo.A idade média do casamento 
continuou a aumentar, situando-se em 34,7 anos para 
os homens e 32,3 anos para as mulheres (34,6 anos 
e 32,0 anos, respetivamente, em 2011).O número de 
divórcios de casais residentes em território nacional 
decretados em Portugal foi de 25.380, menos 1.371 
que em 2011O número de mortes aumentou 4,6 por 
cento, passando de 102.848 em 2011 para 107.612 em 
2012.Da totalidade de óbitos, 68,8 por cento ocorre-
ram em pessoas com idades iguais ou superiores a 75 
anos (66,8 por cento em 2011).A taxa bruta de mor-

talidade passou de 9,7 óbitos por mil habitantes, em 
2011, para 10,2 óbitos por mil habitantes, em 2012 
e a taxa de mortalidade infantil foi de 3,4 óbitos por 
mil nados vivos, subindo ligeiramente face a 2011 
(3,1 óbitos por mil nados vivos).A tendência de enve-
lhecimento demográfico manteve-se com a redução 
do peso da população jovem (de 14,9 por cento em 
2011 para 14,8 por cento em 2012) e da população 
em idade ativa (de 66,0 por cento em 2011 para 65,8 
por cento em 2012), e ainda com o aumento da pro-
porção de pessoas idosas (de 19,0 por cento em 2011 

para 19,4 por cento em 2012).”Este comportamento 
reflete a descida continuada da natalidade, o aumento 
da longevidade e, mais recentemente, o crescimento 
dos fluxos emigratórios”, adianta o INE, que estima 
que tenham saído do país em 2012 51.958 emigran-
tes permanentes e 69.460 emigrantes temporários 
(pessoas que saem do país por períodos inferiores 
a um ano).O número de imigrantes permanentes foi 
de 14.606, agravando o saldo migratório negativo de 
Portugal.

CANTINHO DA POESIA

gotaS de orvalho
Leves gotas pequeninas

Nas folhas de madrugada
Anunciam cristalinas

De mais um dia a chegada.

Em cada gota brilhante
Há vida, luz e poesia

Que vem poisar deslumbrante
Como cristais de alquimia!...

Feitas de água Divina
Que do Céu não foi chovida

E nas folhas se aglutina
Sem ser da Terra nascida...

Caprichos da Natureza
De cujos entender falho
P’ra descrever a beleza

Que há nas gotas de orvalho!

Euclides Cavaco

CoMo Sinto Saudade
 

Como sinto saudade do teu colo quente,
Dessa boca atraente, que me conquistou.

Dos teus beijos apaixonados,
Que me deixavam louco,

Enfim era um convite a fazermos amor.
 

Como tudo isto ficou no passado,
Se tudo está presente no meu coração,

Se ainda me amas, vamos reatar,
Para sermos felizes, como isso seria bom.

 
Como gostaria de ver o futuro,
Um futuro decente e promissor

A voltarmos novamente,
A colar os lábios... 

E ser um convite a fazermos amor.
Vivaldo Terres

aMor puro
 

Meu amor, tu pensas e até às vezes me dizes,
Que o amor, não sendo puro, em si, não cria raízes.

Foi pensando nestas frases, no teu modo de ex-
pressar,

Que acabei acreditando que o amor, não sendo puro,
Não chega a germinar.

 
Mas o nosso amor querida, tu sabes o quanto é seguro,

Nosso amor é o mais belo,
E o maior amor do mundo,

 
Graças a Deus te encontrei,
Quando mais eu precisava,
Tu vieste em meu socorro,

Quando tudo em mim faltava,
A mim deste carinho, ternura e compreensão,

Falando coisas tão lindas que alegrou-me o coração.
Vivaldo Terres

luSodeSCendenteS eStrelaS
eM Série de televiSão no Canadá
O projecto da comunidade portuguesa Atlan-

tes, no Canadá, está a preparar uma série 
de televisão em que as estrelas serão lusodescen-
dentes, disse hoje à agência Lusa Terry Costa, da 
organização.
Esta iniciativa está incluída no Festival Atlantes, a 

nova denominação do projecto ‘Orgulho em ser luso-
-canadiano’, que pretende ainda incentivar portugueses 
e descendentes a viver fora de Portugal a investirem no 
país com a sua arte e realizar um documentário para ser 
distribuído em festivais internacionais e nas comuni-
dades portuguesas em todo o mundo, com o apoio do 
Governo português e do governo regional dos Aço-
res. Segundo contou Terry Costa, também conselheiro 
das comunidades, “a série deverá ser rodada no Cana-
dá, Estados Unidos e Portugal”.”Queremos diversão, 
brincadeira, pessoas interessantes com histórias, amor 
e paixão, mas não só para as suas raízes, mas também 
que servir de aprendizagem, de aventura, para que 
possam experimentar algo diferente”, acrescentou o 
responsável.A língua não será um problema, pois a série 
será falada em inglês, apesar de ter algumas partes em 
português. Uma das condições para participar é ter um 

avô/avó nascido em Portugal.”Escalar o Pico, dar um 
mergulho com os tubarões nos açores, assistir à Festa 
da Flor na Madeira, esquiar na Serra da Estrela, des-
cansar nas praias do Algarve, entre outros locais”, são 
algumas das referências que Terry Costa exemplificou 
para “mostrar Portugal ao mundo” nesta iniciativa.As 
candidaturas para o primeiro casting do evento decor-
rem até ao dia 1 de Março de 2014, no sítio oficial do 
festival em www.atlantestv.com.A organização preten-
de que o candidato faça um vídeo com um máximo de 
60 segundos, explicando porque se está a candidatar e 
porque deveria ser seleccionado. Numa fase posterior, 
a produção irá visitar os semifinalistas nas suas cidades 
natal antes de tomar a decisão de escolher os finalistas.A 
organização pretende candidatos de vários ramos pro-
fissionais, com o mínimo de 18 anos de idade, que vão 
poder visitar durante uma semana os seus familiares em 
Portugal com todas as despesas pagas, enquanto decor-
rem as filmagens.Estão também já estabelecidas algu-
mas parcerias com produtoras geridas por descendestes 
de portugueses, nomeadamente com a NineLink Solu-
tions (Portugal), NPG Productions (EUA), e a Firvalley 
Productions (Canadá), acrescentou Terry Costa.
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portugueSeS poupaM
MaiS e preFereM depóSitoS
O aumento da poupança das famílias é uma das 

características da crise que Portugal está a 
atravessar, apesar da quebra nos rendimentos, 
com os portugueses a continuarem a optar pelos 
depósitos para guardar o dinheiro.
 Os números mais recentes do Instituto Nacional 

de Estatística (INE) indicam que, no final de junho, 
os portugueses poupavam 13,6% do rendimento dis-
ponível, um valor acima do registado nos dois anos 
anteriores (11,6% em 2012 e 9,1% em 2011), o que 
denota um aumento da poupança apesar do corte de 
rendimentos provocado pelo aumento de impostos, 
desemprego e cortes de salários. O economista Rui 
Serra, do Montepio, aponta três razões para este cres-
cimento: precaução em relação ao futuro, o reforço da 
poupança decorrente da dificuldade em aceder a cré-
dito e o aumento dos incentivos à poupança devido 
ao aumento da remuneração dos depósitos.”A crise 
levou os portugueses a terem uma atitude mais caute-

losa e a alinharem mais os seus rendimentos com as 
suas despesas e passando a ter em mente que a época 
do crédito fácil é algo que não se deverá repetir nova-
mente nos próximos anos”, afirmou à Lusa.Também 
Teresa Gil Pinheiro, do BPI, entende que o aumento 
da poupança está relacionado com uma atitude “mais 
cautelosa das famílias”, que perante a incerteza do 
mercado de trabalho tendem a reduzir o consumo.
Análises que coincidem com a do Banco de Portugal 
(BdP) que, no Boletim de Inverno de 2013, publicado 
já este ano, referia que o “elevado grau de incerteza 
quanto à duração do período de ajustamento poderá 
ter induzido um aumento da poupança por motivos 
de precaução”.O BdP comparou mesmo a evolução 
da poupança nesta crise com o que aconteceu no iní-
cio dos anos de 1990 e início da década passada para 
concluir que se está a comportar de modo diferente 
nesta recessão: “A evolução da taxa de poupança das 
famílias contrasta com o observado em anteriores 
períodos recessivos, que decorreram em contextos 
de políticas orçamentais pró cíclicas e condições de 
financiamento acomodatícias”.Sobre o destino que 
os portugueses dão ao dinheiro que guardam, os de-

pósitos continuam a ser o principal produto de pou-
pança, ainda que a subscrição de dívida, sobretudo 
de empresas, venha a ganhar terreno.Dados do BdP 
indicam que, em agosto, os particulares tinham depo-
sitado 132 mil milhões de euros nos bancos, ou seja, 
mais 12,9% do que há cerca de três anos atrás, quan-
do se considera que a economia entrou em recessão 
técnica (quarto trimestre de 2010).Para Rui Serra, a 
escolha dos depósitos para guardar dinheiro benefi-
ciou também das “taxas relativamente mais atrativas 
que foram sendo oferecidas” pelos bancos numa al-
tura em que tinham dificuldade em se financiar (os 
juros baixaram entretanto) e que levaram a realocar 
algumas poupanças para aquele instrumento.Ao mes-
mo tempo, outros produtos de poupança também per-
diam interesse, como os certificados de aforro, que 
davam remunerações cada vez menores, os fundos de 
pensões, com a perda de benefícios fiscais dos Pla-
nos de Poupança Reforma, ou os fundos de inves-

timento, apesar de ainda serem o “segundo produto 
mais importante entre os ativos financeiros domés-
ticos detidos pelos portugueses”.Mais recentemente, 
são muitas as emissões de obrigações de empresas 
a que os particulares acorrem devido à remuneração 
oferecida (em alguns casos o dobro dos depósitos). 
Também os certificados de aforro têm registado um 
aumento das subscrições depois de alteradas as con-
dições de remuneração. Apesar de estar a subir, a 
taxa de poupança dos portugueses continua abaixo 
da registada nas décadas de 1970 e 1980. Em 1972, 
segundo dados do INE e do BdP, atingia os 24,8% 
e, até meados de 1980, manteve-se acima ou perto 
dos 20%.A adesão de Portugal à então Comunidade 
Económica Europeia (1986) aumentou o rendimento 
disponível, a que se somou a facilidade de acesso ao 
crédito com a liberalização financeira, o que alterou o 
comportamento das famílias, que passaram a consu-
mir mais do que em épocas anteriores.O Dia Mundial 
da Poupança celebra-se a 31 de outubro e foi criado 
em 1924, no I Congresso Internacional de Economia, 
realizado na cidade italiana de Milão.
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obaMa eM riSCo de perder 
ConFiança interna e doS 
aliadoS
A poucos dias do primeiro aniversário do segun-

do mandato, Barack Obama enfrenta uma crise 
de confiança, tanto junto dos aliados internacio-
nais devido ao polémico esquema de espionagem 
norte-americano, como a nível interno, com al-
guns reveses políticos.
 A 06 de novembro de 2012, o reeleito Obama anun-

ciava aos norte-americanos, no discurso de vitória, 
que acreditava que para os Estados Unidos (EUA) “o 
melhor ainda estava para vir”, sublinhando, na mes-
ma ocasião, que nunca tinha estado “tão esperanço-
so”.Doze meses depois, o governante admite que o 
ano “foi difícil”, numa referência ao braço de ferro 
entre republicanos e democratas para alcançar um 
acordo orçamental no Congresso norte-americano. O 
confronto entre as duas fações, em muito motivado 
pela reforma do sistema de saúde patrocinada pelo 
líder norte-americano (‘Obamacare’), culminou no 
início de outubro numa paralisação parcial do Esta-
do federal que durou mais de duas semanas e numa 
séria ameaça de um eventual incumprimento por par-
te dos EUA. Bernardo Pires de Lima, investigador 
do Instituto Português de Relações Internacionais 
(IPRI), afirmou à Lusa que este foi um dos três te-
mas que “atormentaram” a administração Obama 
em 2013, que revelou “extrema dificuldade em gerir 
duas maiorias distintas no Congresso, a polarização 
partidária e o aumento da dívida”.”As semanas de 
‘shutdown’ puseram a nu estas condicionantes, alar-
maram os mercados, diminuíram a confiança econó-
mica e expuseram mais uma vez o exercício frágil 
da função presidencial”, indicou o especialista.Para 
António Neto da Silva, presidente da Associação de 
Amizade Portugal/EUA, o atual cenário político nor-
te-americano revela “uma luta entre dois conceitos 
de sociedade”. 
“Uma sociedade mais livre, em que a iniciativa in-

dividual passa também pelas questões de salvaguar-
da do futuro individual de cada um e dos cuidados de 
saúde que possa vir a ter. (...) Em confronto com uma 
abordagem mais europeia, que é esta que o Presidente 
Obama pretende, na qual o próprio Estado entende que 
também é da sua responsabilidade garantir cuidados 
para as pessoas que porventura não se tenham pre-
cavido para o futuro”, realçou o antigo secretário de 
Estado do Comércio Externo.Na opinião de Bernar-
do Pires de Lima, Obama têm vários desafios internos 
permanentes.”
Conseguir a entrada em vigor do ‘Obamacare’, pre-

visto para 2014, e reformar a lei de imigração, cum-
prindo dois roteiros legislativos e fechando dois ca-
pítulos basilares na doutrina do partido democrata”, 
mencionou o investigador, que não esquece as ques-
tões económicas.” Aumentar o crescimento económi-
co, gerar emprego e encarrilar a estratégia de indepen-
dência energética em curso, a qual provocará a grande 
viragem geopolítica das próximas décadas, reduzindo 
a dependência do Médio Oriente e provavelmente o 
envolvimento dos EUA, em termos semelhantes, na 
região”, destacou ainda.Já Neto da Silva identifica o 
desafio ambiental, acreditando que os Estados Unidos, 
“líder mundial em praticamente todas as áreas”, de-
vem assumir o comando, criar compromissos interna-
cionais que sejam cumpridos de forma efetiva e “de-
finir como absolutamente prioritários (...) os valores 
do planeta”. A nível internacional, os últimos meses 
têm sido difíceis para Obama: a eventual intervenção 
militar na Síria face a utilização de armas químicas e a 
revelação do escândalo das escutas internas e externas 
realizadas pela Agência Nacional de Segurança (NSA) 
norte-americana, envolvendo vários líderes mundiais 
como a chanceler alemã Angela Merkel. 
A mais recente sondagem NBC News/Wall Street 

Journal, divulgada na quarta-feira, indicou que apenas 
42% dos norte-americanos aprovam o desempenho 
governativo de Obama, o valor mais baixo de sempre, 
mesmo durante o auge da crise económica no início do 
seu primeiro mandato presidencial.
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AutárquiCAs nO quebeque

ForaM trêS luSo-CanadianoS eleitoS neStaS eleiçõeS

Em Montreal, os montrealenses escolheram 
Denis Coderre, como Presidente da Câmara 

Municipal. A taxa de participação foi na ordem 
dos 43.30% e ele foi o vencedor, com o seu partido 
Équipe Denis Coderre pour Montreal. 
Os principais concorrentes foram os seguintes: De-

nis Coderre 32.13 %, Mélanie Joly, com 26,48%, 
Richard Bergeron com 25,52%, e Marcel Côté com 
12,79%. O Sr. Coderre terá uma Câmara Municipal 
dividida. 
Actualmente a composição da Câmara é a seguin-

te: Équipe Denis Coderre pour Montréal 27, Projet 
Montréal - Équipe Bergeron 20, Coalition Montréal 
- Marcel Côté 6, Vrai changement pour Montréal - 
Groupe Mélanie Joly 4, e os eleitos de partidos locais, 
8. Para obter uma maioria,o número mágico seria 33.
Os três portugueses eleitos são Sr. Armando Melo, 

Sr. Luís Miranda e o Sr. Manuel Guedes. O Sr. Ar-
mando Melo, como vereador do distrito Blanchard, 
pelo partido Parti Municipal Énergie avec Sylvie 
Surprenant, em Sainte-Thérèse, com 51% dos votos, 
seja 529. 
O Sr. Luís Miranda foi reeleito como presidente da-

Jjunta de Anjou, em Montreal, com 56,18%, com o 
seu próprio partido Équipe Anjou, numa eleição com 
uma taxa de participação de 47,33%. O Sr. Manuel 
Guedes foi eleito como vereador de Freguesia de La 
Pointe-aux-Prairies, em Rivière-des-Prairies-Pointe-
-aux-Trembles, com a equipa de Denis Coderre. Ele 
teve um resultado de 43% dos votos, numa eleição 
que teve 39,34% de participação.

No Plateau Mont-Royal foi sem surpresa que Projet 
Montreal voltou a ganhar todos os postos, como nas 
últimas eleições. 
O Sr. Luc Ferrandez, do Projet Montreal – équipe 

Bergeron, foi reeleito com 51,31% dos votos, numa 
corrida que teve uma taxa de participação de 50,18%. 
Na função de vereador municipal de Jeanne-Mance 
foi o Sr. Alex Norris que ganhou com 47,13%. 
O nosso compatriota, o Sr. João Neves recolheu 

2,4% dos votos, onde a taxa de participação era de 
43,45%. Pelo posto de vereador de freguesia de Jean-

Miguel Félix

ne-Mance, foi a candidata de Projet Montreal – équi-
pe Bergeron, a Sra. Christine Gosselin, que ganhou 
com 49,14%. O Sr. António Rodrigues, de Équipe 
Denis Coderre pour Montreal, recebeu 16,61%.
Na freguesia de Outremont, a Sra. Ana Nunes per-

deu as eleições. Ela recandidatava-se com Équipe 
Denis Coderre pour Montreal, como vereadora de 
freguesia de Jeann-Sauvé, e só recolheu 17%. Foi a 
candidata de Équipe conservons Outremont, a Sra. 

Jacqueline Gremaud, que ganhou com 37%. 
Em Laval, o novo Presidente da Câmara é o Sr. 

Marc Demers, de Mouvement lavalois, com 44,19% 
dos votos. 
O Sr. Manuel Botelho, que era candidato como ve-

reador de Saint-Martin perdeu com 547 votos, atrás 
do vencedor com 1748 votos, a Sra. Aline Dib de 
Mouvement lavalois. 
A Sra. Noémia Onofre de Lima recolheu 256 votos, 

em Sainte-Dorothée, onde ganhou o Sr. Ray Khalil 
de Mouvement lavalois, com 1861 votos.
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o adverSário e SeuS agenteS

No artigo de 23 de Outubro terminámos:--
-Mencionam-se também “anjos portadores 

de males”, rebeldes e vaidosos, (Salmo 78:49). O 
maior deles é chamado Adversário, ou Satanás, 
acusador. Não um ser feio, de chifres na cabeça. 
No princípio, a existência dos anjos desenrolou-se 
de vários modos no conceito dos eruditos, e houve 
quem afirmasse que a angiologia derivou dos ju-
deus, mas não se confirmou.
A Bíblia Vulgata põe ao chefe dos anjos o nome Luci-

fer, (que significa “portador de luz”):--“Quomodo ce-
cidistj de caelo, Lucifer, qui mane oriebaris? Corruisti 
in terram qui vulnerabas gentes?!”=”Como caíste do 
céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste 
lançado por terra, tu que debilitavas as nações! (Isaías 
14:12). Nas traduções portuguesas não aparece o nome 
Lucifer, mas a palavra é bem conhecida, embora o pro-
feta Isaías compare o rei da Babilónia como a estrela 
da manhã, astro que os cananeus consideravam como 
um deus que desejava colocar-se acima dos demais 
deuses. Todavia o versículo 13 insinua que também 
deverá cair como aquele deus pagão. “Tu dizias no teu 
coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono e no monte da congregação me 
assentarei; nas extremidades do Norte subirei acima 
das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 
Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no 
mais profundo do abismo”, (vers.13-14); foi-lhe dito!
No capítulo 28:11-19 do profeta Ezequiel está uma 

descrição semelhante contra o rei de Tiro. Eis algumas 
frases: --“Estavas no Eden, jardim de Deus. Tu eras 
querubim da guarda, ungido. Perfeito eras nos teus 
caminhos. Elevou-se o teu coração por causa da tua 
formosura. Todos os que te conhecem entre os povos 
estão espantados de ti: vens a ser objeto de espanto e 
jamais subsistirás”.
Destas passagens, e doutras, vem o nome bíblico 

de Satanás, “adversário”. Na Bíblia também aparece 
o nome Diabo, “caluniador”, porque calunia tanto a 
Deus como ao homem. O apóstolo Paulo diz que é “o 
príncipe de potestade do ar, do espírito que agora atua 
nos filhos da desobediência” (Efésios 2:2). João, evan-
gelista, o autor do Apocalipse, esclarece que foi “ex-
pulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama 
diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, atirado 
para a terra e, com ele, os seus anjos”, (Apoc. 12:9). É 
igualmente considerado “anjo do abismo, cujo nome 
em hebraico é Abadon, e em grego, Apolion, signifi-
cando “destruidor”, (Apoc.9:11).         
É interessante compreender, que os anjos, embora 

criados para além da morte natural, também usufruem 
de livre-arbítrio como os homens. Os Anjos  podem 
falhar e pecar. Não aparecem nas Escrituras sagra-
das informações específicas sobre demónios, mas há 
relatos sobre a sua atividade. Por exemplo, Mateus 
descreve a cura de um endemoninhado  cego e mudo, 
que, “expelido o demónio, (por Jesus) falou e viu, e 
as multidões se admiravam, dizendo: jamais vimos tal 
coisa  em Israel! (Mat 9:33; 12:22). Lucas e Marcos 
descrevem sobre o endemoninhado gadareno. Quan-
do Jesus perguntou ao endemoninhado, “qual é o teu 
nome? Respondeu ele: Legião, porque somos muitos”. 
E, passando por ali “uma grande manada de porcos, 
os espíritos imundos rogaram a Jesus que entrassem 
neles”. (Marcos 5:9). E assim fez.
Compreenda-se que os Anjos têm corpo, duma qua-

lidade que nós não sabemos definir, e podem entrar e 
possuir os seres desta Terra. Esta posse é um postulado 
que a justiça de Deus julgará. 
Lucifer rebelou-se contra a soberania do Criador, e 

supõe-se que conseguiu atrair um terço dos Seus an-
jos. Com esses, e com mais alguns que possivelmente 
atraiu depois, irá fomentar a ruina e a miséria dos po-
bres aqui na Terra, nas guerras deste mundo e aquelas 

que João descreve no Apocalipse. Entretanto, as na-
ções e a sociedade a que pertencemos, estão passando 
por situações que levarão aos tristes lamentos como 
o profeta Jeremias:--“Para desviar deles (dos anjos 
maus) a tua indignação, entrega os teus filhos à fome e 
ao poder da espada” (Jerem.18:20,21)!      
Os demónios podem interferir no ministério dos an-

jos de Deus, e chegar a situações dos centros políticos 
para impedirem a realização desejada, e estabelecerem 
objetivos que levam a violentos conflitos. É difícil des-
cortinar o truque das promessas demoníacas! Não se 
considere, simplesmente, que são apemas seres etérios, 
uns para o bem, outros para o mal… Os bons, como 
os maus, têm poder sobre-humano, (poderes e domí-
nios), mas as ações contrastam tristemente. O príncipe 
do ar pode ter poder super-humano, mas não é divino; 
parecerá grande, porém não é omnipotente. Desde o 
princípio Deus decretou a derrota do poder que pro-
vocou a queda do homem (Gén.3:15), e o castigo da 
serpente. A carreira de Satanás está em descensão. No 
princípio foi expulso do céu; durante a Tribulação será 
lançado da esfera celeste à terra (Apoc.12:9), e com 
ele os anjos decaídos.
Todavia há algo para os que amam a Deus. Está escri-

to: --“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, 
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 
coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem 
a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra cria-
tura poderá separar-nos do Amor de Deus, que está em 
Cristo Jesus, nosso Senhor. (Rom.8:38,39). E S.Paulo 
aconselha também: --“Revesti-vos de toda a armadura 
de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas 
ciladas do diabo; porque a nossa luta não é contra a 
carne e o sangue, mas  sim contra os principados e po-
testades, contra os dominadores deste mundo tenebro-
so, contra as forças espirituais do mal” (Efés.6:11-12).

J. J. Marques da Silva
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Alain Côté O.D.

pedaçoS de MiM...
Natércia Rodrigues

Enquanto a maioria das pessoas regressou de férias, 
foi quando eu parti. E parti para onde? Fui a Por-

tugal rumo ao meu Alentejo, à Povoa de S. Miguel, 
lugar onde me criei e feliz vivi. Não fui rumo à ilha do 
Arcanjo, ilha que me viu nascer, mas já lá não tenho 
mais familiares. Afinal nasci num lado, criei-me nou-
tro e vivo ainda noutro. Vivo neste país que primeiro 
acolheu meu pai e mais tarde também minha mãe e eu. 
Aqui estudei, trabalhei e mercês a Deus ainda traba-
lho. Casei, tivemos três filhos e agora quatro netos. Os 
filhos casaram, formaram a vida deles, o meu marido e 
a minha mãe faleceram e aqui estou nesta grande casa, 
grande demais para mim, afinal o que estou aqui a di-
zer…a casa está quase sempre cheia ora com uns netos 
e seus pais outras vezes com os outros e graças a Deus 
que é assim, pois tentam tornar-me a vida mais suave. 
Tento falar o máximo do tempo em português em casa 
para que se continue com a língua de Camões e tento 
viver nos costumes portugueses e explicar aos filhos 
e netos o porquê de tal e tal ocasião. A verdade é que 
os tempos mudaram enormemente e eu pergunto-me e 
se calhar muitos de vos também: afinal já não somos 
portugueses e canadianos também não somos, nem os 
nossos filhos e muito menos os nossos netos. Tanta 
canseira em lhes ensinar-mos tanto e depois um dia 
mais tarde casam com pessoas de outras nacionalida-
des e nunca mais falam português senão quando visi-
tarem os pais. “Tudo vale a pena quando a alma não é 
pequena” disse Fernando Pessoa. Houve-se dizer que 
cada vez há mais e mais gente aprendendo a falar por-
tuguês e fico contente por isso, mas também há muita 
gente a esquecê-la, infelizmente. Quando abalamos 
do nosso cantinho natal, muita coisa mudou e muita 
mais há-de mudar. O importante é manter-mos o gosto 
pelas nossas raízes. Uma vez quando fui aos Acores, 
fui visitar o meu professor de Português do Externa-
to Ribeira-grandense e perguntei-lhe pelos filhos que 
andaram a estudar ao mesmo tempo que eu. Disse-me 
ele: Natércia, eduquei os meus filhos de maneira a que 
não tivessem que sair de Portugal. Fiquei indignada 
com ele e disse-lhe: Sr. Professor nem todos tiveram 
a mesma sorte. Afinal, eu também podia ter ficado por 
lá porque não tínhamos verdadeiramente necessidade 
de emigrar e os leitores que me conhecem sabem que 
é verdade. No entanto era a aventura de sair da ilha e 
partir à descoberta de outros horizontes. 
Afinal estou a escrever porquê? Talvez sejam boca-

dos do meu pensamento que querem sair cá para o ex-
terior. Por vezes sentamo-nos diante de um computa-
dor para escrever sobre algo e nada nos vem à mente; 
outras vezes queremos dizer tudo e sai tudo errado; 
outras vezes saem só pedaços e outras vezes aparecem 
escritos muito curiosos. 
Uma coisa que me incomoda é a hipocrisia de certas 

individualidades. Ultimamente, depois do falecimen-
to do meu marido e de minha mãe, defronto-me com 
pessoas que me dizem: ai coitadinha, estás só, não tens 
medo? Deve ser triste estares só e tantos outros co-
mentários. Muita dessa gente tem os meus contactos 
mas nunca me telefonou para saber como eu vou an-
dando, nunca me presentearam com os seus serviços, 
com o seu tempo, etc.. Nessas alturas sinto uma grande 
falsidade. Há até aqueles que eram bons amigos mas 
que “nada”. Depois há aqueles que me convidam para 
participar em certos eventos e depois nas costas, co-
mentam dizendo ser eu quem quer organizar. É pena.
A vida alterou-se para mim. Sigo em frente satis-

feita por ser quem sou, contente pelos filhos e netos 
que tenho, pelos poucos mas bons amigos que ainda 
possuo, contente pela amizade que eles me oferecem. 
Afinal, ser viúva não é uma doença: é simplesmente 
uma maneira diferente de viver, é fazer aquilo que me 
apetece e quando me apetece sempre com a cabeça em 
cima dos ombros. Afinal, quem sou? Um fragmento 
do passado a viver um presente diferente e sem saber 
o que o futuro me salvaguarda. Sem ser das pessoas 
mais crédulas, afianço que Deus está incessantemente 
a meu lado mostrando-me o preferível caminho a se-
guir e estou-Lhe imensamente reconhecida por tudo o 
que de bom me tem oferecido. 
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Augusto Machado

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AçORIANO

Joel Neto

a ver Se noS entendeMoS

TERRA CHã, 28 DE SETEMBRO DE 2013
Os meus amigos de Lisboa andam zangados comi-

go, e eu percebo-os. 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.
Nisso, como aliás em muitas outras coisas, não me 

distingo em nada dos lisboetas. E também eu, para 
não andar aos tiros, haveria provavelmente de sen-
tir a tentação de resumir-me agora, estando no lugar 
deles, à psicologia de pacotilha, do tipo: “Falas mal, 
mas é porque gostas disto. Às tantas até já estás mas 
é cheio de saudades.”
A minha vantagem é que eu sei que tenho saudades. 

E que gosto muito de Lisboa.
Pois claro que gosto de Lisboa. E pois claro tenho 

saudades de muitas coisas dela. Lisboa foi a minha 
cidade durante vinte anos e é a minha cidade grande 
de eleição. A simples ideia de voltar a viver lá, neste 
momento (ou tanto quanto as minhas previsões po-
dem alcançar), verifica-se sufocante, mesmo angus-
tiante. Mas, se algum dia tiver de reinstalar-me na 
urbe, espero que seja ali.
Isso só me dá legitimidade para estudar os seus de-

feitos. Para reflectir sobre eles.
Um dia, quando eu tiver mesmo muitas saudades de 

Lisboa – mas saudades a sério, como aquelas que du-
rante tantos anos tive dos Açores –, então já só terei 
guardado as boas memórias e serei incapaz de escre-
ver sobre ela. Para obviar a isso, vou portanto deixan-
do registadas aqui algumas impressões, que poderão 
vir a ser-me úteis noutros contextos (e noutros textos) 
no futuro.
Se isso tem uma leitura psicográfica? Sei lá: talvez. 

Mas com certeza não há-de ser a leitura freudiana bá-
sica. Para leituras freudianas básicas, então eu tam-
bém podia dizer que o incómodo dos lisboetas com 
as minhas palavras só prova que não estou assim tão 
longe da verdade.
De resto, muitos dos que agora se zangam por eu 

usar um estudo apressado de uma revista em agonia 
para sublinhar determinados vícios de Lisboa são os 
mesmos que todos os dias acenam com estudos tão 
desprovidos de valor científico como esse para exal-
tar as glórias pátrias ou municipais.
Portanto, nada disto é estranho. Ou sequer indese-

jável.
Era talvez um pouco evitável se os leitores fossem, 

embora não versados em metonímias e sinédoques, 
ao menos capazes 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.
Mas não se pode ter tudo.

LISBOA, 29 DE SETEMBRO DE 2013
Estão feitas as eleições, com os resultados espera-

dos (ou pior). O mais triste disto é que a qualidade de 
uma classe política representa a qualidade do respec-
tivo povo: do seu grau de compromisso em relação à 
coisa pública, da organização social que fundou, do 
grau de meritocracia que esta proporciona. Dito isto, 
é só fazer a lista: num dos momentos mais desafian-
tes da nossa história, produzimos como alternativas 
a chefes do Governo Pedro Passos Coelho e António 
José Seguro; o maior partido português não encon-
tra melhor para candidatar às três principais câmaras 
nacionais do que Fernando Seara, o ex-presidente da 
câmara imediatamente a Sul e Pedro Pinto (Pedro 

Pinto, meu Deus); o concelho com mais licenciados 
do país tornou a eleger um corrupto condenado, ainda 
por cima agora candidato a partir da cadeia (onde os 
apoiantes, em júbilo, foram celebrar a vitória); e, no 
meio dos sucessivos votos de protesto (contra Pas-
sos Coelho, contra Tozé Seguro, contra os partidos), 
acabámos por reforçar dramaticamente o pecúlio 
autárquico do partido que há dois meses nos custou 
três mil milhões de euros (três mil milhões de eu-
ros tirados às famílias, aos pensionistas, aos próprios 
desempregados),  por causa de uma irrevogabilidade 
que três dias depois se revogou. Lamento, mas isto 
não é o retrato deles: é o retrato de nós. O resto é a 
vitória do PS. Uma vitória de Pirro, por sinal.

LISBOA, 30 DE SETEMBRO DE 2013
Refeições em novos restaurantes para a rubrica da 

“Notícias Magazine”, encontros com editores e co-
legas por causa de todo o tipo de assunto pendente, 
jantares com os amigos adiados da viagem anterior, 
adiamento para a próxima viagem dos amigos a vi-
sitar imperativamente nesta, um desvio culposo ou 
outro ao cinema, ao teatro ou a um concerto, surtidas 
apressadas a comprar este ou aquele produto urgente 
e mais difícil de encontrar nas ilhas, uma investida 
ao Algarve para mais restaurantes e encontros úteis, 
uma ginástica dos diabos a ver se ainda consigo dar 
um salto à Aroeira para fazer uns duplos-bogeys com 
a velha malta, os mesmos textos de sempre a entre-
gar todos os dias aos jornais, nenhum tempo para 
este diário em que sonhava deixar registadas todas 
as emoções de cada regresso e – como sempre – o 
sentimento de culpa a acumular-se a cada instante 
por tudo o que fica por fazer e (pior) por todos os 
que ficam por ver. É a história destas minhas vindas a 
Lisboa. Acordo na segunda-feira de manhã e a minha 
primeira certeza é essa: alguma coisa tem de mudar. 
Não sei ou quê, muito menos como.

***
Não obstante, é bom regressar. Fecho dia mais cedo 

do que o aconselhável e saio para dar uma volta. No 
Chiado, sob as galerias de acesso ao Fábulas, há um 
filipino que canta, aproveitando a acústica – e o som 
da sua guitarra, misturado com a delicadeza da sua 
voz, soa-me familiar. Insinuam-se cheiros a ervas 
aromáticas vendidas a retalho, há uma nova loja cha-
mada Tiroliro-ló, uma rapariga de vinte anos, linda, 
retribui com um sorriso o meu olhar involuntário, 
pondo-me de repente a conferir se estou descom-
posto, com a braguilha aberta, ou talvez sangue es-
correndo na cara. Um polícia tira fotografias a um 
turista. Uma senhora trava a fundo numa passadeira, 
para me deixar atravessar. Cheira agora intensamente 
a castanhas, anunciando a estação em que Lisboa é 
mais Lisboa. Duas dezenas de estudantes descem a 
rua cantando e humilhando-se mutuamente, como se 
se esforçassem por lembrar-nos de que não devemos 
nunca deixar de sentir vergonha pela espécie. Há ba-
rulhos em redor: o som metálico do eléctrico, um car-
ro de lixo revolvendo garrafas de vidro, uma sirene. 
Estou de volta. Nenhum outro dia, a partir daqui, será 
tão bom como este. 
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

Cuide da Sua Saúde

Estar bem informado sobre como proteger a 
saúde ajuda a adoptar bons hábitos e a pre-

venir doenças. Num recente inquérito, mais de 
60% dos inquiridos têm falhas de conhecimen-
tos. Ou seja, seis em cada dez inquiridos estão 
mal informados sobre a saúde. Subsistem muitas 
ideias erradas sobre doenças crónicas, como obe-
sidade, diabetes e hipertensão, e sobre hábitos 
preventivos, por exemplo, ao nível alimentar. 

Segundo um estudo recente da Organização Mun-
dial da Saúde e um relatório europeu sobre litera-
tura em saúde, as lacunas nestas áreas geram mais 
comportamentos de risco, menor participação em 
rastreios, mau controlo de doenças crónicas e menor 
adesão à medicação. Estes estudos revelam ainda 
aumentos na taxa de hospitalizações, reinternamen-
tos e mortalidade prematura, bem como das compli-
cações que resultam das doenças. Nunca é demais 
relembrar que, “bons hábitos salvam vidas”. Neste 
mesmo estudo, quase metade dos inquiridos consi-
dera a sua saúde fraca. O mesmo número indicou ter 
excesso de peso ou mesmo obesidade. Um quarto 
sofre de hipertensão, com valores acima de 140/90. 
Estes são dados que não fogem muito ao que se sabe 
sobre a população portuguesa: cerca de quatro em 
cada dez portugueses com mais de 18 anos sofre 
de hipertensão arterial, embora a maioria o desco-
nheça, visto que esta doença, geralmente, não causa 
sintomas, mas é uma das principais causas de ou-
tras doenças cardiovasculares, sobretudo enfartes e 
acidentes vasculares cerebrais (AVC). Também sa-
bemos que, a diabetes afeta mais de um milhão de 
portugueses, sobretudo a de tipo 2.

A obesidade e o excesso de peso estão na base de 
muitas outras doenças crónicas, como as cardio-
vasculares ou pulmonares e alguns tipos de cân-
cer, como o do ovário, da mama e do cólon. São 
doenças, dizem os especialistas, em grande parte, 
evitáveis, sobretudo associadas a comportamentos 
e estilos de vida, incluindo alimentação desequili-
brada, sedentarismo, tabagismo, consumo de ál-
cool e stress. Cerca de 70% dos inquiridos sabem 
que a alimentação saudável é a principal forma de 
prevenir diabetes, mas apenas um terço reconhe-
ce que combate doenças cardiovasculares e vários 
cancros. Quase 60% dos inquiridos consideram que 
a sua saúde depende da sorte ou da qualidade dos 
cuidados médicos prestados. Ou seja, só 40% estão 
cientes de que a saúde está muito relacionada com 
os comportamentos e hábitos ao longo da vida. Os 
mais informados tendem a seguir um estilo de vida 
mais saudável. Mas há os que não resistem a comi-
da apetitosa, para esses a solução poderá passar por 
evitar o contacto com petiscos irresistíveis: longe da 
vista, longe da boca.
A saúde nas suas mãos: conhecimento é poder e 

também mais saúde. Informe-se sobre como man-
ter-se em boa forma e como gerir melhor os proble-
mas de saúde que, inevitavelmente, vão surgindo ao 
longo da vida. Médicos e farmacêuticos  são a fonte 
de informação mais adequada. 
Têm em conta as suas características e ajudam-no 

a fazer as melhores escolhas para si. Não hesite em 
pedir ao médico para falar de forma simples e clara. 
Inclua na sua rotina uma alimentação equilibrada e 
saudável, incluindo 30 minutos de exercício diário. 
Procure manter o peso certo e evite comportamentos 
de risco, como fumar e consumir álcool em excesso. 
Respeite a medicação receitada e nunca a abandone 
sem primeiro falar com o médico. 
A saúde depende muito dos nossos hábitos: es-

tilos de vida saudáveis previnem ou diminuem 
significativamente os riscos de doenças graves, 
como obesidade, depressão e ansiedade, hiper-
tensão, osteoporose e alguns tipos de cancro. Te-
nham todos um Bom Dia.
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* Receitas das bebidas são uma ajuda do Sr. José Maria Duarte.

DOsEs:

2
tEmpO:

20mIN
prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

INgrEDIENtEs:

prEpArAÇÃO:

tarte Frangipane de FigoS

A VOZ DE PORTUGAL

artigo o liSboeta
Manuel Dias

Exmo, Sr. Joel Neto, antes de dar resposta à sub-
tileza das simpatiquíssimas palavras,com que o Sr. 
Descreveu o lisboeta, permita-me que lhe agrade-
ça a delicadeza que indubitávelmente teve,em ter 
escrito “Lisboeta” com letra maiúscula. Na reali-
dade, para ser lisboeta,tem que se nascer em Lis-
boa. Sei que muita gente gostaria de ter nascido, 
naquela majestosa cidade, mas na realidade, geo-
gráficamente não há espaço para meter la dentro 10 
milhões de habitantes. Dizem que as palavras têm 
vida, sem dúvida, meu caro que a sofreguidão e a 
maneira tão intensa, com que se exprime e expande 
a sua frustração a falar do lisboeta, só Deus sabe 
quais as suas razões.Deus,permita que não lhe ti-
vesse dixado, nenhumas lesões psiquicas, porque 
caso contrário isso seria traumatizante e lamentá-
vel para um jovem intelectual,o qual certamente faz 
parte do futuro do nosso  País, não é verdade? 
Mas, fosse quase fosse a experiência ou a mera 

que o senhor teve com um “Lisboeta”, não lhe dá de 
maneira nenhuma.o direito de generalizar e, meter 
todos dentro do mesmo saco. Porque essa palavra  
em si, engloba toda uma população, que ao fim e ao 
cabo, trata-se da Capital do seu País. Costuma-se 
dize, quem fala mal dos seus, fala mal de si mesmo.
E, para mais, fique sabendo,que não é pelas pa-

lavras mesquinhas,de um individuo que se julga 
intelectual,que eu vou desacreditar toda a confian-
ça e consideração que tenho pelo povo dos Açores, 
porque reconheço,que são portugueses,ao mesmo 
título que eu sou Lisboeta.
E,costuma-se dizer: Quem não se sente,não é filho 

de boa gente.

bebidAs

CoSta verde
1/10 punt-mes
1/10 campari
8/10 porto roncão

Encher com sumo de laranja natural. Decorar com: 
pneu de laranja, cereja, folhas de hortelã no palito, 
açúcar na borda do copo.

CoSta de prata
4/10 vodka smirnoff 
2/10 lime juice
2/10 Natas
2/10 groselha

Decorado com menthe 
verde e açúcar.
Uma cereja e hortelã.

MontanhaS
3/10 gin Nacional
4/10 vermute seco
3/10 creme de cacau

Decorar com natas no 
topo do copo.

arroz de polvo à piCo

1 polvo pequeno (cerca de 700 g); 2 cebo-
las; 2 dentes de alho; 1 colher de sopa de 

salsa picada; 1 dl de azeite; 2 dl de vinho tinto; sal; 
pimenta; 1 chávena almoçadeira de arroz

Prepare o polvo e corte-o em bocados. Num tacho 
com o fundo espesso deite o polvo, as cebolas, os 
dentes de alho e a salsa, tudo picado finamente. Re-
gue com o azeite e leve a lume brando, durante cerca 
de 1 hora (ou 30 minutos na panela de pressão). Junte 
o vinho tinto e deixe cozer durante mais 10 minutos. 
Meça o líquido obtido e acrescente água necessária 
para obter o dobro do volume do arroz. Tempere com 
sal e pimenta e deixe levantar fervura. Junte o arroz, 
lavado, deixe cozer 15 minutos (2 minutos na panela 
de pressão), e abafe no forno ou embrulhe o tacho em 
jornais durante pelo menos mais 5 minutos.

bAsE: 190 g de farinha; 25 g de açúcar em 
pó; 1/2 ovo; 100 g de manteiga

DOcE DE fIgO: 600 g de figo lampo com casca; 
200 g de açúcar amarelo; 1 laranja pequena sem 
pele e sem caroços; 1 vagem de baunilha
rEcHEIO DA tArtE: 125 g de manteiga; 90 g de 
açúcar em pó; 2 1/2 ovos; 75 g de amêndoas com 
pele; 50 g de amêndoa sem pele.

DOcE DE fIgO: Colocar os figos, o açúcar 
e a laranja na bimby e triturar 6 segundos na 

velocidade 5. Abrir a vagem de baunilha, retirar as se-
mentes para o copo e adicionar a vagem. Programar 
25 minutos, 100ºC, colher inversa. Substituir o copo 
pelo cesto sobre a tampa da bimby e programar 10 mi-
nutos, varoma, colher inversa. O que não for utilizado 
para a sobremesa, reservar em frascos previamente 
esterilizados.
bAsE: Num processador de alimentos misturar a 

manteiga com a farinha e o açúcar. Acrescentar o 
meio ovo e processar até a massa estar ligada (na 
bimby, alguns segundos na velocidade 4). Estender 
a massa e forrar a forma de tarte. Colocar a forma no 
frigorífico enquanto se prepara o recheio.
rEcHEIO E mONtAgEm: Aquecer o forno a 180ºC. 

Cobrir o fundo da tarte com o doce de figo. No proces-
sador de alimentos, misturar o açúcar em pó com a 
manteiga, as amêndoas e o licor. Acrescentar os ovos 
e processar até ficar um creme fofo. Colocar sobre a 
camada de doce. Decorar com a fruta e levar ao forno 
até ficar dourada (aproximadamente 30 minutos).
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SerVIÇoS conSulAreS
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
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00 
Sexta-Feira 9H00-12H30

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

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

ASSocIAÇÕeS e clubeS

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

centroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          T.:514.834.0920
Praias de Portugal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAS
Igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

Câmbio do dólar canadiano
5 DE NOVEMBRO DE 2013
1 EURO = CAD 1.415740

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita         514-288-4864

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

INFORMAçãO
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

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

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AgÊnCiAs de ViAgens

bAnCOs

CAnAliZAdOr

COnstruÇÃO

COntAbilistAs

dentistAs

eleCtriCidAde

FARMÁCIAS

FUNERAIS

imPOrtAdOres

merCeAriAs

mOnumentOs

nOtáriOs

restAurAntes

trAduÇÕes trAnsPOrtes

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

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

QUINtA-FEIRA 7 dE NovEMbRo
- luis mirAndA reCOnduZidO A
  pRESIdêNCIA dA CâMARA dE ANjoU
- FEStA dA RIbEIRA QUENtE

sábAdO 9 de nOVembrO
- Alex nOrris reeleitO, VereAdOr nO PlAteAu
- dIA dE FIéIS dE dEFUNtoS
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Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 

Resolve os seus 
problemas sem voodoo. 

Rosa: 514 278.3956

Vidente

emPregOs

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

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

SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com 
5 apartamentos a render. Garagem. Lo-
catários de longa data. Muito potencial! 
Interessante para investores… 

$799,000 NEgOcIávEl

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

VENDIDO

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

Precisa-se de padeiro com ex-
periência a tempo inteiro.

514-814-0362

precisa-se de pessoas 
com experiência 

para limpeza para um 
restaurante.
438-879-9926

INFORMAçãO 
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO 
PRA QUEM
ANUNCIA

precisa-se 
de pessoa 

responsável, 
disponível 

para 
trabalhar em 

contabilidade, 
a tempo parcial. 

tem que 
ter curriculum.

contatar 
carlos

514-601-8798

Procura-se senhora para ser-
vir ao balcão e fazer sandes e 
ter alguns conhecimentos em 
charcuteria numa mercearia e 
que fale françês para 5ª, 6ª e 
sábados.

contatar lourdes
514-842-3558

Vende-se

faço rissóis 
de camarão, carne, 
de atum e pastéis 
de bacalhau para 

vender a 
restaurantes 

e privado.
contatar são:
450.433.0022

† joaquim da costa
1929 - 2013

Faleceu em Montréal no dia 30 de Ou-
tubro de 2013, com 84 anos de idade, 
Joaquim Ferreira da Costa, natural de 
Altares, Angra do Heroísmo, Ilha da 
Terceira, esposo de Maria Madalena do 
Couto Pinheiro.
Deixa na dor a sua esposa Madale-
na, o seu filho José Joaquim (Adriana 
Mendes), a sua filha Susana, os(as) 
seus(as) netos(as) Vanessa Brilo, Ro-
berto Mendes da Costa, Angie Mendes 
da Costa e Joey Alexandre Brilo, a sua 
irmã Maria Humberto (José Alberto Fer-
reira), os(as) seus(as) cunhados(as) Fátima (falecido Francis-
co), Joaquina (Manuel Barcelos), João (Armanda Pinheiro), 
Elvira (falecido João Maria), assim como os seus sobrinhos e 
sobrinhas, restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
6825 rue sherbrooke Est, montréal
tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António rodrigues
celular  514-918-1848

O velório teve lugar na segunda-feira dia 4 de Novembro de 
2013, a partir das 13h. Seguiu-se uma ceremónia de corpo pre-
sente, às 14h na capela do Complexo, tendo sido sepultado no 
cemitério Le Repos de St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

emPregOs

urgENtE
precisa-se de 

caixeira de 2ª a 6ª 
feira e uma pessoa 
para a grelha com 
ou sem experiên-

cia. Deve falar bem 
francês.
Antoine:

514-688-1015

Precisa-se de empregadas para 
a cozinha/balcão de pastelaria 
com experiência.

514-927-6940

reCital de
violonCelo

e piano
O Consulado – Geral de Portugal em 
Montreal informa que no âmbito do 
plano de actividades culturais para o 
ano de 2013, em colaboração com a 
Embaixada de Portugal em Ottawa e 
com o patrocínio do Camões, I.P., vai 
promover um concerto do duo Fer-
nando Costa, Violoncelo e Luís Costa, 
Piano, que terá lugar quarta-feira, 27 
de novembro de 2013, pelas 20h00 na 
Chapelle historique du Bon-Pasteur 
(100, rue Sherbrooke Est, Montreal). A 
entrada é livre, devendo os interessa-
dos adquirir o seu bilhete de ingresso 
na bilheteira da Chapelle historique 
du Bon-Pasteur, a partir do dia 20 de 
novembro de 2013.

vende-se máquina de lavar 
carpetes, aspirador, bicicleta 
de ginastica+3 outros apare-
lhos para exercícios.

contatar 514-271-5728
Depois do meio-dia

INFORMAçãO 
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO 
PRA QUEM ANUNCIA
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Ainda, Malar. 2. Mão, Tua, Iva. 3. Ao, Missa, Em. 4. Dono, Má. 5. 
Ano, Gutural. 6. Usei, Ioda. 7. Amarrar, Uro. 8. Ri, Siso. 9. Os, Leite, Ar. 10. Rui, Ira, 
Uma. 11. Alada, Raiar. vErtIcAIs: 1. Amava, Amora. 2. Ião, Num, Sul. 3. No, Dosar, 
IA. 4. Mo, Eril. 5. Atingir, Eia. 6. Usou, Asir. 7. Mas, Tiritar. 8. Amuo, Se. 9. Li, Árduo, Ui. 
10. Ave, Aar, Ama. 11. Ramal, Oirar.

6

3

MATE em 1 jogada! o ConSelheiro do CriMe
Quais regras estamos dispostos a quebrar para 

atingir nossos objetivos? Quando a linha 
da moralidade deixa de fazer sentido para jus-
tificarmos nossas escolhas? O roteirista Cormac 
McCarthy (Onde Os Fracos Não Têm Vez) tenta 
responder a essas perguntas ao abordar o deca-
dente mundo das drogas. Com direção do premia-
do Ridley Scott, O Conselheiro do Crime mostra 
como nossas decisões fogem do controle assim que 
são tomadas e como pessoas diferentes encaram 
as consequências.
Na trama, o advogado interpretado por Michael 

Fassbender encontra o amor nos braços de Penélope 

Cruz. Com problemas financeiros e intenção de dar a 
vida dos sonhos à sua amada, se envolve com o trá-
fico de drogas. Ele é inocente o suficiente para achar 
que pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, evitar 
fazer parte do mundo do crime, mas, obviamente, as 
coisas se complicam e ele percebe que sua vida está 
prestes a mudar para sempre.
Embora o título no Brasil seja equivocado, afinal 

dá a entender que o advogado ativamente ajuda tra-
ficantes como parte de seu trabalho, o verdadeiro 
problema do filme está na inconsistência. O roteiro, 
por exemplo, não está entre os melhores trabalhos de 
McCarthy e, apesar de bons momentos, parece auto-
plágio de outros textos do autor, mas sem o peso de 
obras como A Estrada.
Os diálogos também são problemáticos. Alguns não 

têm propósito, enquanto outros, como o inicial en-
tre Michael Fassbender e Penélope Cruz, não soam 
verdadeiros. Scott, como diretor, também tem sua 
parcela de culpa, afinal ele prefere a superficialidade 
narrativa em prol de grandes cenas de ação. Tudo é 
muito bem feito tecnicamente, porém quando as coi-
sas acalmam, perdem impacto.
Um exemplo claro desse problema é a cena de sexo 

mais impressionante e ultrajante de Hollywood, na 
qual Cameron Diaz literalmente transa com um carro 
esporte diante de seu namorado traficante, interpre-
tado por Javier Bardem. É o ápice da coisificação do 
ser humano, crítica forte presente no roteiro, porém 
que se perde com diálogos patéticos a respeito das 
mulheres, as quais nunca deixam de ser vendidas 
como objetos ou moedas de troca.
Esse aspecto pode não incomodar a todos, mas fica 

difícil ignorar a forçada de barra para criar momentos 
icônicos do cinema. Só que a produção não escapa 
de clichês e absolutamente tudo comentado ao longo 
do filme se torna realidade em algum momento. Se 
alguém falou de determinado estilo de tortura, pode 
esperar vê-lo algumas cenas adiante.
E embora Fassbender e Diaz estejam muito bem, 

outras estrelas não agradam. Bardem atua um tom 
acima e está mais para a caricatura de um traficante. 
Penélope Cruz é linda, mas neste filme se resume a 
isso. Brad Pitt, apesar da atuação consistente, parece 
ter entrado no modo automático e seus personagens 
estão cada vez mais parecidos uns com os outros.

Mesmo com tantos problemas, a construção em di-
reção ao clímax é interessante e o final é bom, mas 
não há suspense em momento algum. É fácil prever 
os acontecimentos e, na última cena, caso tenha so-
brado alguma dúvida na mente do espectador, o vilão 
da história aparece para explicar exatamente todos os 
eventos das últimas duas horas – é o detalhe final que 
estraga de vez um longa com enorme potencial.

HOrIzONtAIs: 1. Jogo de murro, pugilato. Colocar debaixo 
dos pés. 2. Serve para chamar ou saudar (interj.). Soldado 
principiante no serviço militar. 3. Noroeste (abrev.). Contr. da 
prep. de com o art. def. o. Grito de dor ou de alegria. Existes. 
4. Matizado. Nociva. 5. Corda de reboque. Que tem muita erva. 
6. Aqueles. Perseguir, apanhar, matar animais. A unidade. 7. 
Sobrecarregar com ónus. Fruto da ateira. 8. O espaço aéreo. 
Repisar. 9. Einstêinio (s.q.). Prep., designa diferentes relações, 
como posse, matéria, lugar, providência, etc.. A tua pessoa. Ca-
minhar. 10. Designa admiração, ironia ou impaciência (interj.). 
Além disso. 11. Amaciei. Resultado de grandes fadigas (fig.).

vErtIcAIs: 1. Agradável à vista. Transgrede preceito religioso.
2. Aromático. Substância utilizada para condimentar os ali-
mentos. 3. Título do soberano da Pérsia. Imposto Automóvel 
(abrev.). Contr. da prep. em com o art. def. a. Graceja. 4. Contr. 
da prep. de com o art. def. a. Pêlos grossos, duros e compridos 
de javali e de outros animais. 5. Circundar. Nome da letra M. 
6. A si mesmo. Calcular. Prefixo que exprime a ideia de dois, 
duas vezes. 7. Vazia. Baqueta com que se percute o tambor. 8. 
Perfeição. Mulo. 9. A minha pessoa. Carta de jogar. Contr. da 
prep. a com o art. def. o. Alternativa (conj.). 10. Prep., designa o 
fim de tempo, distância. Monte pequeno. 11. Cheio até à borda. 
Dar marrada.

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

514-374-2395

AStRÓloGo – GRANdE MédIUM vIdENtE
pRoFESSoR AIdARA

falo português

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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F1: SebaStian vettel iguala 
SChuMaCher CoM Sete vitóriaS ConSeCutivaS
Helder Dias

Sebastian Vettel (atual Campeão 
do Mundo ) dominou comple-

tamente o Grande Premio de Abu 
Dhabi, este a ser disputado no lin-
díssimo circuito de yas Marina, obra 
do famoso arquiteto Hermann Tilke 
, vencendo com autoridade pela sé-
tima vez consecutiva na temporada 
e igualando a mesma proeza do seu 
compatriota Michael Schumacher . 
Mark Webber completou a dobra-
dinha da Red Bull, enquanto Nico 
Rosberg fechou este bonito pódio, 
conquistando a terceira posição para 
a Mercedes.
Romain Grosjean esteve impecável na 

corrida  mas não conseguiu acompanhar 
Rosberg e teve de se contentar com a 
quarta posição, logo à frente de Fernan-
do Alonso o qual  fez a volta mais rápida 
da corrida, depois de calcar  pneus ma-
cios no final da prova. 
Paul di Resta apostou na estratégia 

de somente uma parada e conseguiu 
terminar na sexta posição, à frente de 
Lewis Hamilton. Felipe Massa, em oi-
tavo, também tentou a estratégia de uma 
parada só, mas teve de mudar de ideia, 
pois os seus pneus não aguentavam 
mais. Sergio Pérez foi o nono e Adrian 
Sutil completou os dez pontos  para a 
Force India. 
 Na largada, Vettel subiu  para primei-

ro e deixou Webber na luta com as duas 
Mercedes. Rosberg ganhou a segunda 
posição, à frente de Webber, Grosjean e 
Hamilton. Alonso largou bem e passou 
Massa, mas o brasileiro foi forte e re-
cuperou a posição. Lá atrás, Raikkonen  
encostava a sua Lotus, com a suspensão 

dianteira direita quebrada, após um to-
que com Charles Pic. 
Quem também levou um  toque foi 

Button, que precisou trocar a asa dian-
teira que ficou danificada na largada, 
parando na terceira volta. Enquanto 
isso, Vettel já rompia la na frente  com 
4s de vantagem sobre Rosberg. Com 
cinco voltas completadas, estes eram os 

dez primeiros: Vettel, Rosberg, Webber, 
Hamilton, Hulkenberg, Massa, Alonso, 
Pérez e Di Resta. 
O líder da prova e tetracampeão parou 

na 15ª volta. Na pista, Rosberg conse-
guia a ultrapassagem sobre Vergne para 
ser quinto. Fernando Alonso parou na 

17ª passagem, enquanto Massa seguia 
na pista com tempos de voltas ainda 
confortáveis, mesmo com pneus macios 
usados. Na volta 19, era a vez do brasi-
leiro. Os dois iam para uma parada. 
Enquanto isso, Hamilton via sua estra-

tégia ir por água abaixo, ficando preso 
atrás de Gutiérrez. O mesmo acontecia 
com Grosjean atrás de Sutil. Na volta 
19, os dois conseguiram passar. Di Res-
ta parou uma volta mais tarde, também 
na estratégia de uma parada só. Na volta 
25, a coisa esquentou entre Hamilton e 
Sutil. Primeiro, o inglês passou o ale-
mão, mas levou o troco em seguida. 
Felipe Massa, pegou o vácuo de Sutil 
e também passou Hamilton. Uma vol-
ta depois, o brasileiro deixou Sutil para 
trás. Mais atrás, Alonso era o oitavo, ao 
ultrapassar Hulkenberg. Massa encami-
nhava a sua corrida para terminar em se-
gundo, mas Alonso vinha acelerando e 
chegando no brasileiro, depois de passar 
para sexto. 
Após a segunda parada de Grosjean, na 

38 volta, Felipe Massa não conseguiu 
ficar à frente do francês e agora lutava 
com Alonso. O espanhol estava mais rá-
pido, com pneus mais conservados. Na 
39 volta , o brasileiro mudou de ideia: 
os pneus não aguentavam a estratégia 
de uma só  parada . No pit-stop, teve um  
problema na roda dianteira esquerda a 
qual  atrasou ainda mais o brasileiro. 
Na 45 volta, Hamilton  usou o DRS e 
deixou Vergne para trás, pulando para 
sétimo. Filipe Massa tentou passar jun-
to, mas não conseguiu. Enquanto isso, 
Alonso foi para as boxes  e calcou o seu 
Ferrari com pneus macios novos e, ao 
sair, conseguiu ficar à frente de Vergne 
e Massa fazendo-o de uma maneira in-
crível , utilizando as faixas  da área de 
escape para conseguir a manobra. So-
mente na volta 47 Massa ultrapassou 
Jean-Éric.
 Em seguida, a FIA anunciou que es-

tava a investigar Fernando Alonso pela 
ultrapassagem feita fora dos limites da 
pista. Um olhar mais atento mostra que 
o espanhol poderia ter sido forçado a ir 

para fora da pista por Vergne. 
Enquanto isso, a Ferrari leve e de bor-

racha macia ia fazendo a volta mais rá-
pida da corrida, em seguida batida por 
Grosjean. Mais rápido, não foi difícil 
para Alonso ultrapassar Hamilton e Di 
Resta para  conseguir terminar em quin-
to. Extraordinária estratégia da Ferrari 
ao colocar pneus macios no fim da cor-
rida. Fernando Alonso no final da corri-
da dia: “Estou feliz por ter conquistado 
pontos para a equipe em uma corrida 
que nós sabíamos que seria difícil. Visto 
a diferença para o top 4, não tinha como 
ter feito melhor. Tendo largado mais 
atrás, já tínhamos previsto encontrar um 
pouco de tráfego, e depois de mais uma 
boa largada, eu consegui ultrapassar 
alguns carros. Quando vimos que não 
conseguíamos mais avançar, a estraté-
gia de uma parada se tornou impossível, 
então decidimos mudar para duas. Com 
os duros durando bastante aqui, nós 
usamos os macios apenas quando que-
ríamos forçar um pouco mais. A corrida 
foi fantástica. Agora, se quisermos con-
tinuar a lutar pela segunda posição no 
Mundial de Construtores, precisamos 
melhorar bastante nessas duas últimas 
corridas.” 

F. ALONSO HOSPITALIZADO 
EM ABU DABHI
O incidente com Jean-Éric Vergne na 

46ª volta do GP de Abu Dhabi deixou 
marcas em Fernando Alonso. O piloto 
espanhol queixou-se de dores nas cos-
tas, tendo sido transportado para um 
hospital de Abu Dhabi após a corrida 
para exames mais detalhados. Quando o 
espanhol saiu pela segunda vez dos bo-
xes encontrou-se lado a lado com Jean-
-Éric Vergne, que não o viu. Sem espa-
ço, Alonso foi obrigado a sair de pista, 
passando de forma violenta por cima 
de uma das bermas.Os Comissários da 
FIA chegaram a analisar a manobra do 
piloto espanhol da Ferrari, mas conside-
raram ser uma situação de corrida, não 
merecendo qualquer tipo de penaliza-
ção. Contudo, ao passar violentamente 
pela berma , Alonso ativou o sensor au-
tomático de forças G do seu carro, que 
indica quando um piloto é submetido a 
forças que o obrigam a passar pelo hos-
pital para efetuar exames de precaução. 
”Ainda tenho os todos os dentes, de-

pois do impacto”, brincou o espanhol, 
acrescentando: ”É claro que as minhas 
costas estão a doer um pouquinho, por-
que foi uma pancada muito forte. Temos 
um alarme no chassi que aciona quando 
atingimos determinado valor de forças 
G (…), e o chassis tem esse alarme li-
gado no Parque Fechado. Foi um gran-
de impacto, mas é claro que estou bem 
para Austin”. 
Jean-Éric Vergne concordou com a de-

cisão dos Comissários Desportivos em 
não penalizar Alonso, afirmando que 
não viu o espanhol e que, caso este não 
tivesse recorrido à área de escape, pode-
ria ter havido um violento acidente. 
Próximo encontro a 17 de Novem-

bro em Austin no Texas, para a apre-
sentação do Grande Premio dos Es-
tados Unidos da América. 
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Tinha um namorado que ficou magoado com uma prévia 
relação. Depois de vários anos começou a sofrer de uma 
doença desconhecida e a razão disso,foi a má influência 
da sua ex mulher, que causou tanto desgosto e sofrimen-
to na sua vida. Agora o meu marido já recuperou. Obriga-
da pela tua ajuda sHAmAN. rOssArINA

O valor mais importante na vida é a famílçia.Infelizmente a 
minha família separou-se e cada um seguiu seu caminho.
Depois de ver o sHAmAN ,conseguimos descobrir a magia 
negra que tinha sido rogada á minha família.Obrigada pela 
tua ajuda. lEvY

Obrigado sHAmAN por me teres devolvido os que eu amo. 
A minha relação foi destruída por por más influências de 
uma amiga, que se apaixonou pelo meu marido. Ela estava 
obsecada por ele e foi ver um médium africano, para rogar 
uma praga e destruír a harmonia familial. Agora estamos 
limpos e a nossa família reunida. rEbEccA flOrENcE

já há um certo tempo que comecei a sentir um ar pesado 
em casa, meu bébé não consegue dormir e chora todas as 
noites. fui vber o sHAmAN que me pediu para levar-lhe 
amostras de óleos da minha casa. Através dos seus rituais 
e orações, eu vi estranhas substâncias negras saírem des-
sas amostras .Obrigado sHAmAN. AlINA.

Era um homem forte,de repente caí na cama, o que me tor-
nou completamente inútil. Não sabia o que fazer e em últi-
ma esperança na minha vida, descobri a verdadeira causa 
do meu problema. Obrigado sHAmAN por me teres livrado 
de toda a influência diabólica na minha vida. SERGIO

tudo corria bem na nossa relação, até ao dia em que notei 
que o meu namorado começou a mudar. tornara-se mais 
frio,calado e desinteressado na nossa relação. consultei 
o sHAmAN e descobri a razão. Agora a minha presença a 
seu lado é fantástica e cada dia ele me ama mais. sHIrlEY

Tinha um namorado que ficou magoado com uma prévia relação.Depois de vários anos
começou a sofrer de uma doença desconhecida e a razão disso,foi a má influ^encia da 
sua ex mulher,que causou tanto desgosto e sofrimento na sua vida.Agora o meu marido
já recuperou Obrigada pela tua ajuda SHAMAN ROSSARINAjá recuperou.Obrigada pela tua ajuda SHAMAN. ROSSARINA

Obrigado SHAMAN por me teres devolvido os que eu amo.A minha relação foi destruída
por por más influências de uma amiga,que se apaixonou pelo meu marido.Ela estava
obsecada por ele e foi ver um médium africano para rogar uma praga e destruír aobsecada por ele e foi ver um médium africano,para rogar uma praga e destruír a 
harmonia familial. Agora estamos limpos e a nossa família reunida.REBECCA FLORENCE 

Era um homem forte,de repente caí na cama ,o que me tornou completamente inútil.Não
sabia o que fazer e em última esperança na minha vida ,descobri a verdadeira causa do meusabia o que fazer e em última esperança na minha vida ,descobri a verdadeira causa do meu
problema.Obrigado SHAMAN por me teres livrado de toda a influência diabólica na minha
vida.. SERGIO
O valor mais importante na vida é a famílçia.Infelizmente a minha família separou-se e 
cada um seguiu seu caminho.Depois de ver o SHAMAN ,conseguimos descobrir a g p , g
magia negra que tinha sido rogada á minha família.Obrigada pela tua ajuda. LEVY   

Já há um certo tempo que comecei a sentir um ar pesado em casa,meu bébé não
consegue dormir e chora todas as noites.Fui vber o SHAMAN que me pediu para levar-g q p p
lhe amostras de óleos da minha casa.Através dos seus rituais e orações,eu vi estranhas
substâncias negras saírem dessas amostras .Obrigado SHAMAN. ALINA.

Tudo corria bem na nossa relação,até ao dia em que notei que o meu namorado
começou a mudar.Tornara-se mais frio,calado e desinteressado na nossa
relação.Consultei o SHAMAN e descobri a razão.Agora a minha presença a seu lado é 
fantástica e cada dia ele me ama mais. SHIRLEY
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 p j v E D
1-Arsenal 25 10 8 1 1
2-chelsea 20 10 6 2 2
3-Liverpool 20 10 6 2 2
4-Tottenham 20 10 6 2 2
5-Man. City 19 10 6 1 3
6-Southampton 19 10 5 4 1
7-Everton 19 10 5 4 1
8-Man. United 17 10 5 2 3
9-Newcastle 14 10 4 2 4
10-Hull City 14 10 4 2 4
11-West Bromwich 13 10 3 4 3
12-Cardiff City  12 10 3 3 4
13-Swansea City  11 10 3 2 5
14-Aston Villa 11 10 3 2 5
15-West Ham 10 10 2 4 4
16-Fulham 10 10 3 1 6
17-Stoke City 9 10 2 3 5
18-Norwich City 8 10 2 2 6
19-Sunderland 4 10 1 1 8
20-Crystal Palace 3 10 1 0 9

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EURopEUS - RESUltAdoS E ClASSIFICAção

 p j v E D
1-barcelona 34 12 11 1 0
2-At. madrid 33 12 11 0 1
3-Real Madrid 28 12 9 1 2
4-Villarreal 23 12 7 2 3
5-Athletic 20 12 6 2 4
6-Getafe 19 12 6 1 5
7-Real Sociedad 17 12 4 5 3
8-Levante 17 12 4 5 3
9-Valencia 16 12 5 1 6
10-Espanyol 15 12 4 3 5
11-Granada 14 12 4 2 6
12-Málaga 13 12 3 4 5
13-Sevilla 13 12 3 4 5
14-Elche 13 12 3 4 5
15-Celta de Vigo 12 12 3 3 6
16-Valladolid 11 12 2 5 5
17-Osasuna 10 12 3 1 8
18-Rayo Vallecano 9 12 3 0 9
19-Real Betis 9 12 2 3 7
20-Almería 9 12 2 3 7

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 28 12 8 4 0
2-lille 26 12 8 2 2
3-Monaco 25 12 7 4 1
4-Nantes 20 12 6 2 4
5-Marseille 18 12 5 3 4
6-Stade de Reims 18 12 4 6 2
7-Saint-Étienne 18 12 5 3 4
8-Rennes 17 12 4 5 3
9-Guingamp 17 12 5 2 5
10-Bordeaux 17 12 4 5 3
11-Nice 17 12 5 2 5
12-Lyon 15 12 4 3 5
13-Bastia 15 12 4 3 5
14-Évian TG 15 12 4 3 5
15-Toulouse 15 12 4 3 5
16-Montpellier 13 12 2 7 3
17-Lorient 10 12 3 1 8
18-Valenciennes 8 12 2 2 8
19-AC Ajaccio 7 12 1 4 7
20-Sochaux 7 12 1 4 7

França
lIgue 1

 p j v E D
1-roma 31 11 10 1 0
2-Napoli 28 11 9 1 1
3-Juventus 28 11 9 1 1
4-Internazionale 22 11 6 4 1
5-Hellas Verona 22 11 7 1 3
6-Fiorentina 21 11 6 3 2
7-Lazio 15 11 4 3 4
8-Genoa 14 11 4 2 5
9-Atalanta 13 11 4 1 6
10-Udinese 13 11 4 1 6
11-Parma 12 11 3 3 5
12-Torino 12 11 2 6 3
13-Livorno 12 11 3 3 5
14-Milan 12 11 3 3 5
15-Bologna 10 11 2 4 5
16-Cagliari 10 11 2 4 5
17-Sassuolo 9 11 2 3 6
18-Sampdoria 9 11 2 3 6
19-Catania 6 11 1 3 7
20-Chievo 5 11 1 2 8

ItálIa
serIe a

Newcastle 2-0 Chelsea
Fulham 1-3 Man. United
Hull City 1-0 Sunderland

Man. City 7-0 Norwich City
Stoke City 1-1 Southampton

West Bromwich 2-0 Crystal Palace
West Ham 0-0 Aston Villa

Arsenal 2-0 Liverpool
Everton 0-0 Tottenham

Cardiff City 1-0 Swansea City

Barcelona 1-0 Espanyol
Real Sociedad 5-0 Osasuna

Almería 1-0 Valladolid
Rayo Vallecano 2-3 Real Madrid

Sevilla 0-1 Celta de Vigo
Getafe 0-1 Valencia

At. Madrid 2-0 Athletic
Levante 0-1 Granada
Málaga 3-2 Real Betis

Elche 0-1 Villarreal

Paris SG 4-0 Lorient
Rennes 1-1 Marseille

AC Ajaccio 1-3 Valenciennes
Évian TG 2-1 Toulouse

Lyon 2-0 Guingamp
Stade de Reims 4-2 Bastia
Sochaux 0-0 Saint-Étienne

Nice 1-2 Bordeaux
Montpellier 1-1 Nantes

Lille 2-0 Monaco

Parma 0-1 Juventus
Napoli 2-1 Catania
Milan 0-2 Fiorentina
Livorno 1-0 Atalanta

Udinese 0-3 Internazionale
Sampdoria 3-4 Sassuolo

Hellas Verona 2-1 Cagliari
Lazio 0-2 Genoa
Torino 1-1 Roma

Bologna 0-0 Chievo

Grupo EstE

 j v E D p
1-NY Red Bulls 34 17 8 9 59
2-Sporting KC 34 17 7 10 58
3-NE Revolution 34 14 9 11 51
4-Houston Dynamo 34 14 9 11 51
5-Impact Montréal  34 14 7 13 49
6-Chicago Fire 34 14 7 13 49
7-Philadelphia U. 34 12 10 12 46
8-Columbus Crew 34 12 5 17 41
9-Toronto FC 34 6 11 17 29
10-DC United 34 3 7 24 16

 j v E D p
1-Portland T. 34 14 15 5 57
2-Real Salt Lake 34 16 8 10 56
3-LA Galaxy 34 15 8 11 53
4-Seattle S. 34 15 7 12 52
5-Colorado Rapids 34 14 9 11 51
6-SJ Earthquakes 34 14 9 11 51
7-Vancouver W. 34 13 9 12 48
8-FC Dallas 34 11 11 12 44
9-Chivas USA 34 6 8 20 26

plAY-Off
Seattle Sounders vs C. Rapids      31/10
Houston Dynamo vs I.Montréal      01/11
mEIAs-fINAIs (wEst) 1ª Mão 2ª Mão
Playoff 1 vs Portland T. 03/11 06/11
LA Galaxy vs R. Salt Lake 04/11 06/11
mEIAs-fINAIs (EAst) 1ª Mão 2ª Mão
NE Revolution vs S. KC 03/11 06/11
Playoff 2 vs NY Red Bulls 03/11 06/11

grupO EstE

grupO OEstE

Sporting: doSe dupla para
CoMeçar a preparar o dérbi
O plantel do Sporting começou nesta terça-fei-

ra a preparar o dérbi com o Benfica, da Taça 
de Portugal, e em dose dupla.

Depois da folga, Leonardo Jardim agendou duas 

sessões de treino, ambas à porta fechada. A primeira 
às 5 horas e a segunda pelas 11h30.
Cisse será, ao que tudo indica, o único caso clínico. 

O avançado contratado à Académica sofreu, recorde-
-se, uma lesão muscular ao serviço da equipa B.
Para esta terça-feira está ainda marcada uma confe-

rência de imprensa para apresentação da «Liga Es-
colhas», um torneio de futebol juvenil que resulta de 
uma parceria entre o Sporting e a Fundação Aragão 
Pinto, e que tem Fredy Montero como «padrinho». 
A cerimónia, marcada para as 14h15, contará com 
a presença do presidente leonino, Bruno de Carva-
lho, assim como Pedro Lomba, Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimen-
to Regional, e Rosário Farmhouse, Alta Comissária 
para a Imigração e Diálogo Intercultural.

Seleção: paulo bento 
anunCia ConvoCadoS
na Sexta-Feira
O selecionador nacional, Paulo Bento, vai divul-

gar a convocatória para os jogos com a Suécia na 
sexta-feira, pelas 7h30 (hora de montreal), no au-
ditório da federação.
Portugal recebe os suecos dia 

15 e joga a segunda mão do play-
-off de acesso ao Mundial 2014 
a 19, em Solna. A Suécia divul-
gou nesta terça-feira a lista de 
convocados, com Ibrahimovic 
como cabeça de cartaz. Depois 
do anúncio de Paulo Bento, será 
a vez do treinador nacional dos 
sub-21, Rui Jorge, divulgar os convocados para a par-
tida em Israel, a contar para o apuramento do Europeu 
da categoria, que se realiza em 2015, na Rep. Checa.

Mourinho: «MudançaS na
eQuipa não vão Ser punição»
José Mourinho não quer que as mudanças que 

fizer no «onze» do Chelsea sejam vistas como 
um castigo para aqueles que forem afastados da 
titularidade. O técnico português deixou muitas 
críticas à equipa após a derrota com o Newcastle, 
mas garante que pensa apenas em escolher as me-
lhores opções para o encontro com o Schalke, da 
Liga dos Campeões.
«Tive muito tempo para refletir sobre o jogo, e não 

mudo a minha opinião. Mas não quero que as mudan-
ças que fizer amanhã sejam vistas como alguém que 
está a pagar pela derrota. Não é o caso. Simplesmente 
leio o jogo uma, duas ou três vezes, tento analisar 
o desempenho e fazer alterações não como punição, 
longe disso, mas para tentar escolher a melhor equipa 
para vencer o jogo», explicou Mourinho em confe-
rência de imprensa.
O Chelsea quebrou um ciclo de seis vitórias con-

secutivas, e o técnico sente que pode ter existido al-
gum relaxamento: «Quando ganhas muito por vezes 
esqueces o motivo pelo qual estás a ganhar, e pen-
sas que ganhas simplesmente por seres bom. Mas há 
muitos ingredientes no futebol para seres um vence-

dor consistente.»
José Mourinho vai estar privado de Fernando Tor-

res, a contas com uma lesão muscular que será rea-
valiada precisamente nesta quarta-feira, dia do jogo. 

Certo é que o avançado espanhol vai falhar o encon-
tro com o Schalke e também o duelo com o WBA, do 
próximo fim de semana.

CéSar peixoto:
eSQueçaM a idade

César Peixoto seria sempre a 
maior figura do Gil Vicente. 

No plantel não há mais ninguém 
com o currículo do esquerdino, que 
ganhou no FC Porto de Mourinho 
e no Benfica de Jorge Jesus. E foi 
elemento de destaque no Sporting 
de Braga também de Jesus e no 

Belenenses de Marinho Peres. Aos 33 anos, é muito 
agradável ver César Peixoto no Gil Vicente com aquela 
disponibilidade para servir a equipa, assumir o jogo, ser 
útil. Este domingo, César Peixoto jogou do lado direito. 
Naquele flanco, o movimento natural é vir da linha para 
o interior do campo. Isto permite-lhe ter o jogo de fren-
te. Com a técnica que possui, um remate ou um grande 
passe são desfechos que podemos esperar. Foi assim 
que apareceu o golo. Inteligente, com toda a experiên-
cia que a idade lhe oferece, ia fazendo um dos golos da 
época aparecendo ao poste mais distante, na segunda 
parte. O Gil Vicente não deverá chegar ao final da épo-
ca em quarto lugar. Dificilmente será um dos apurados 
para provas europeias, nem sequer esse foi um objetivo 
assumido à partida. Mas é seguro que se trata de uma 
equipa muito bem montada, o que sublinha a qualidade 
do trabalho de João de Deus. É muito bom para a Liga 
quando aparecem estas equipas. 
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1-Moreirense 29 13 9 2 2 29 9
2-Penafiel	 26	 13	 7	 5	 1	 13	 4
3-FC	Porto	B	 24	 13	 7	 3	 3	 15	 11
4-Portimonense	 23	 12	 7	 2	 3	 21	 13
5-Sporting	B	 22	 13	 7	 1	 5	 17	 17
6-Sp.	Covilhã	 21	 13	 6	 3	 4	 17	 13
7-Marítimo	B	 21	 12	 6	 3	 3	 12	 8
8-Tondela	 21	 13	 6	 3	 4	 20	 17
9-Benfica	B	 20	 13	 5	 5	 3	 26	 15
10-Leixões	 18	 13	 5	 3	 5	 15	 16
11-SC	Braga	B	 17	 14	 5	 2	 7	 18	 23
12-Desp.	Aves	 17	 14	 4	 5	 5	 11	 11
13-Chaves	 17	 12	 5	 2	 5	 13	 20
14-UD	Oliveirense	 16	 13	 4	 4	 5	 19	 24
15-Beira-Mar	 15	 13	 3	 6	 4	 16	 16
16-U.	Madeira	 15	 13	 4	 3	 6	 13	 14
17-Santa	Clara	 14	 13	 4	 2	 7	 12	 15
18-Farense	 12	 13	 2	 6	 5	 7	 11
19-Atlético	CP	 12	 13	 3	 3	 7	 9	 18
20-Feirense	 11	 12	 2	 5	 5	 8	 17
21-Ac.	Viseu	 10	 13	 2	 4	 7	 10	 17
22-Trofense	 6	 13	 0	 6	 7	 8	 20

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-FC	Porto	 23	 9	 7	 2	 0	 19	 6
2-Benfica	 20	 9	 6	 2	 1	 16	 7
3-Sporting	 20	 9	 6	 2	 1	 23	 9
4-Gil	Vicente	 17	 9	 5	 2	 2	 11	 8
5-Estoril	Praia	 14	 9	 4	 2	 3	 16	 14
6-Nacional	 14	 9	 4	 2	 3	 12	 9
7-V.	Guimarães	 13	 9	 4	 1	 4	 9	 9
8-Rio	Ave	 13	 9	 4	 1	 4	 8	 7
9-SC	Braga	 12	 9	 4	 0	 5	 9	 11
10-Belenenses	 9	 9	 2	 3	 4	 9	 12
11-V.	Setúbal	 9	 9	 2	 3	 4	 12	 17
12-Olhanense	 9	 9	 2	 3	 4	 5	 10
13-Arouca	 8	 9	 2	 2	 5	 5	 12
14-Académica	 8	 9	 2	 2	 5	 4	 13
15-Marítimo	 7	 9	 2	 1	 6	 13	 19
16-P.	Ferreira	 5	 9	 1	 2	 6	 8	 16

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

 1ª mÃO 2ª mÃO
pOrtugAl vs suécIA   15/11 19/11

“PlAyoFFS” PArA o mundIAl 2014| SeleÇão A

Académica 0-3 Benfica
Belenenses 1-1 FC Porto

Sporting 3-2 Marítimo
Arouca 0-0 P. Ferreira

Nacional 0-0 Olhanense
Estoril Praia 0-2 V. Setúbal

Gil Vicente 1-0 V. Guimarães
SC Braga 0-1 Rio Ave

reSultAdoS

Ac. Viseu 0-1 FC Porto B
Desp. Aves 1-0 Leixões

Feirense 2-3 UD Oliveirense
Moreirense 4-0 Trofense
Tondela 2-0 Atlético CP

SC Braga B 2-4 Beira-Mar
Sp. Covilhã 2-0 Benfica B

Chaves 1-1 Farense
U. Madeira 2-3 Sporting B
Santa Clara 1-2 Penafiel

Marítimo B 17/11  16:00 Portimonense

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Desp. Aves 1-1 SC Braga B

Trofense 06/11 Tondela
Atlético CP 06/11 Sp. Covilhã

Beira-Mar 06/11 Ac. Viseu
Penafiel 06/11 Marítimo B
Leixões 06/11 Santa Clara
Sporting B 06/11 Chaves

FC Porto B 06/11 Feirense
Benfica B 06/11 U. Madeira

Portimonense 06/11 Moreirense
Farense 16/11 UD Oliveirense

Benfica  23/11  13:15 SC Braga
FC Porto  23/11  15:15 Nacional

Rio Ave  24/11  10:00 Estoril Praia
V. Setúbal  24/11  11:00 Arouca

Marítimo  24/11  11:00 Gil Vicente
P. Ferreira  24/11  12:00 Belenenses
V. Guimarães  24/11  14:15 Sporting
Olhanense  25/11  15:15 Académica

10ª jornAdA

grupO c: bENfIcA 1-1 OlYmpIAcOs
OlYmpIAcOs 1-0 bENfIcA

grupO g: fc pOrtO  0-1  zENIt
zENIt  06/11  12:00 fc pOrtO

lIgA doS cAmPeÕeS

grupO E: p. p. ferreira 0-2 Dnipro
Dnipro  07/11  13:00  p. ferreira

grupO H: sc freiburg 1-1 Estoril praia
Estoril praia  07/11  15:05  sc freiburg
grupO I: real betis 1-0 v. guimarães
v. guimarães  07/11  15:05  real betis

ueFA euroPA leAgue

Figo Contra aS 
naturalizaçõeS: «digaM 
o Que diSSereM aS leiS»
Os anos vão passando 

mas Luís Figo continua 
fiel a uma posição, no que diz 
respeito a naturalizações. O 
ex-jogador é contra, como já 
tinha assumido quando essa 
situação envolveu a seleção 
portuguesa.
«Não mudo de opinião sobre 

isso. Eu venho da formação e 
estou a favor desta, digam o 
que disserem as leis e o mun-
do globalizado. Mas não tenho 
nada contra aqueles que jogam 
por Portugal e não são portu-
gueses. Se me perguntarem 
a mim, diria que não estou a 
favor por que tira um lugar a 
um jovem da formação», disse 
Figo à «Radio Marca».
A propósito do «playoff» de 

apuramento para o Mundial, 
entre Portugal e Suécia, o an-
tigo capitão da equipa das 
quinas disse que «será preciso 
sofrer», depois de falhada a 
qualificação direta. «A Suécia 
não será um rival fácil», cons-
tatou.
Figo falou também da recen-

te polémica protagonizada por 
Blatter, a propósito das decla-
rações sobre Ronaldo. «Uma 
pessoa com o cargo que ele 
tem não pode fazer essas de-
clarações, embora se tenha 
dramatizado muito. Não era 
para tanto. Em qualquer caso, 
devia ter sido mais prudente», 
comentou.
Ainda em relação a Ronaldo, 

Figo defendeu que o Real Ma-
drid não pode depender tanto 

do compatriota, por incríveis 
que sejam os seus números. 
«O rendimento é sempre altís-
simo. É um jogador impressio-
nante, que quer melhorar, um 
grande profissional, que marca 
a diferença pela qualidade que 
tem. Mas o Real não pode de-
pender apenas de um jogador, 
apesar dos números que tem. 

Isso seria muito mau. Haverá 
momentos da época em que 
o Cristiano não vai decidir, e 
terá de ser a equipa a conse-
guir isso», analisou.
Questionado sobre a situação 

de Casillas, relegado a suplen-
te, Figo defendeu que «é pre-
ciso respeitar aquilo que as 

pessoas fizeram e tratá-las da 
melhor maneira possível».
Nesta entrevista à «Rádio 

Marca» o antigo jogador por-
tuguês afirmou ainda que «al-
gumas decisões são técnicas e 
outras não», defendendo que 
foi Florentino Pérez que o 
atirou para o banco. «Não te-
nho dúvidas disso, mas é pas-

sado. Já disse o que pensava. 
Fui embora tranquilamente, à 
procura da minha felicidade, 
e agora voltei a Madrid nova-
mente. Tudo tem um início e 
um fim, e viramos a página e 
procuramos a felicidade nou-
tro lado», recordou.

benFiCa perdeu eM atenaS CoM 
olyMpiaCoS e eStá QuaSe Fora
da “ChaMpionS”
O Benfica perdeu por 1-0 

com o Olympiacos, em 
encontro da quarta jorna-
da do Grupo C da Liga dos 
Campeões em futebol, dispu-
tado em Atenas, e ficou, pra-
ticamente, fora dos oitavos 
de final.
Um golo de Kostas Manolas, 

aos 13 minutos, selou o triunfo 
dos gregos, que se isolaram no 
segundo posto do agrupamen-
to, com mais três pontos do 
que os “encarnados” e vanta-
gem no confronto direto.
Por seu lado, o Paris-Saint 

Germain segue isolado na 
frente, com 10 pontos, depois 
de ter empatado (1-1) em casa 
com o Anderlecht, que ainda 
não tinha pontuado.
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Missa eM MeMória
dos defuntos

doMingo 10 de noveMbro de 2013 às 13h30

no Mausoléu saint-françois
6893 rua sherbrooke este


