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quArtA-fEIrA
5 DE NOvEmbrO                             
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora NósDireto
09:00 Jornal da Tarde
10:11 Geração Cientista
 Alexandre Correia
10:24 Destino: Portugal - I
 Óbidos
10:47 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:08 Bem-vindos a Beirais
16:00 TelejornalDireto
17:01 Destino: Portugal - I
 Óbidos
17:26 O Preço Certo
18:15 Os Nossos Dias
18:45 Telejornal Madeira
19:16 Telejornal Açores
19:48 Bravo
 Ana Lacerda
20:14 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal AméricaDireto
21:34 Portugal 6 Estrelas
 BLUEPHARMA
 Paulo Barradas Rebelo
22:06 Água de Mar
22:51 Podium
 BTT: Emanuel Pombo
23:41 Bravo
 Ana Lacerda
00:07 Destino: Portugal - I
 Óbidos
00:32 Livre Pensamento
01:04 Casas com História
 Casa Teixeira Lopes
01:27 Telejornal Açores
02:00 Telejornal Madeira

quINtA-fEIrA
6 DE NOvEmbrO                                  
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:20 Casas com História
 Casa Teixeira Lopes
10:45 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:05 Bem-vindos a Beirais
16:00 Telejornal
16:45 A Opinião de Nuno 
 Morais Sarmento
17:35 O Preço Certo
18:30 Os Nossos Dias
19:10 Telejornal Madeira
19:40 Telejornal Açores
20:10 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:30 Flash 7 Dias
22:00 Água de Mar
22:45 Programa a designar
23:40 Fatura da Sorte
23:45 Correspondentes
00:05 Destino: Portugal - I
00:35 A Opinião de 
 Nuno Morais Sarmento
01:00 Casas com História
 Casa Bramcamp Freire
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira

sEXtA-fEIrA
7 DE NOvEmbrO                                
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:20 Casas com História
 Casa Bramcamp Freire
10:45 Há TardeDireto
14:00 Portugal em Direto
15:05 Bem-vindos a Beirais
16:00 Telejornal
17:00 Sexta às 9
17:35 O Preço Certo
18:30 Os Nossos Dias
19:10 Telejornal Madeira
19:40 Telejornal Açores
20:10 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:30 Sexta às 9
22:00 Água de Mar
22:45 Programa a designar
00:00 Destino: Portugal - I
00:25 SABORES DAS ILHAS
01:00 Casas com História
 Casa Guerra Junqueiro
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira

sábADO
8 DE NOvEmbrO                                   
02:30 Estranha Forma de Vida
 Uma História da Música
 Popular Portuguesa

03:35 Só Energia
04:00 Bom Dia Portugal
06:35 Eurodeputados
07:15 Podium
08:25 SABORES DAS ILHAS
09:00 Jornal da TardeDireto
10:15 Prós e Contras
12:00 Timor - Leste Contacto
12:30Canadá Contacto 2014
13:00 Programa a designar
14:00 1ª Liga de Futebol
16:00 TelejornalDireto
16:45 Linha da Frente
17:15 Programa a designar
19:00 Timor - Leste Contacto
19:30 Canadá Contacto 2014
20:00 24 HorasDireto
21:00 COOLi
21:35 Chefs Academy
23:05 Zona Mista
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira

DOmINgO
9 DE NOvEmbrO                               
02:30 Programa a designar
03:00 África 7 Dias - 2014
03:30 África Global 2014
04:00 Bom Dia Portugal
06:00 Eucaristia Dominical
07:10 Podium
08:00 Nha Terra Nha Cretcheu
09:00 Jornal da Tarde
10:15 Só Visto!
11:15 Aqui Portugal
14:35 África do Sul Contacto
15:05 Europa Contacto 2014
16:00 TelejornalDireto
16:45 A Opinião de 
 José Sócrates
17:15 Programa a designar
18:00 Trio d´AtaqueDireto
20:00 24 HorasDireto
21:00 A Opinião de
 José Sócrates
21:25 Só Visto!
22:25 África do Sul Contacto
23:00 Europa Contacto 2014
23:25 Eurodeputados
00:10 COOLi
00:45 Música no Coreto
01:25 Telejornal Açores
01:55 Telejornal Madeira

sEguNDA-fEIrA
10 DE NOvEmbrO                               
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Especial Saúde 2013
09:45 Há Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:15 Bem-vindos a Beirais
15:00 Telejornal
15:45 Sete Pecados Mortais
16:00 Especial Saúde 2013
16:45 Programa a designar
17:30 Os Nossos Dias
18:10 Telejornal Madeira
18:40 Telejornal Açores
19:10 Bem-vindos a Beirais
20:00 Telejornal América
20:30 Água de Mar
21:20 Prós e Contras
23:05 Especial Saúde 2013
23:40 Sinais de Vida
00:25 Telejornal Açores
00:55 Telejornal Madeira

tErÇA-fEIrA
11 DE NOvEmbrO                                     
02:30 Bom Dia Portugal
06:00 Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:10 Geração Cientista
 Tiago Fleming Outeiro
10:23 Escolhas do Consumidor
10:48 Há Tarde
14:00 Portugal em Direto
15:02 Casas com História
15:25 Bem-vindos a Beirais
16:00 TelejornalDireto
17:01 Escolhas do Consumidor
17:24 Roteiros de Portugal
17:30 O Preço Certo
18:21 Os Nossos Dias
18:52 Telejornal Madeira
19:23 Telejornal Açores
19:56 Cuidado com a Língua!
20:11 Bem-vindos a Beirais
21:00 Telejornal América
21:32 Linha da Frente
22:05 Água de Mar
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são martiNHo Na saNta Cruz
A Missão Santa Cruz organiza o jantar de São Martinho no dia 15 de 
novembro de 2014 pelas 19h30 na grande sala da Igreja Santa Cruz. 
A festa será animada pelo DJ Entre-Nós com Mário Silva e Luís Melo. 
A ementa é sopa de legumes, carne à Minhota com arroz e legumes, 
sobremesa, salada de fruta, 6 castanhas, bolos e café. Concurso de 
vinhos. Bilhetes à venda na secretaria da Missão. 514-844-1011.

14º CoNvivio do CirCulo dos amiGos de rabo de Peixe
O circulo dos amigos de Rabo de Peixe organizam a sua fes-
ta tradicional no sábado 15 de novembro de 2014 pelas 18h00 
na linda sala de recepção “Buffet Roma” situado no 8050 rua 
Chamilly em St-Leonard. O serão será animado pelo JG Night 
Production e David de Melo. para mais informações contatar 
Eduardo: 514-583-8891, Olivia paiva: 514-707-8877, calisto: 
514-777-1551.

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

“atelier de artesaNato No Caf
Tem crianças que gostaria de mimar com presentes personalizados, 
feitos à mão por si? Se gosta de costurar ou mesmo que nunca o 
tenha feito, o centro de ajuda à família propõe-lhe um conjunto de 
ateliers para que possa aprender o necessário. Com o Natal a chegar, 
esta é a altura perfeita!! O curso vai começar dia 4 de novembro, das 

10h às 12h e custa apenas 15$ por atelier. Quer um preço mais baixo? Então, 
faça a inscrição  para 10 semanas de curso. O que espera!! Venha fazer a in-
scrição o mais rapido possível. ligue-nos para o 514-982-0804!”

Noite de são martiNHo
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou organiza a sua tradi-
cional festa de São Martinho no dia 8 de novembro de 2014 pelas 
19h00. A festa será animada pelo DJ Machado. Haverá prova de vinho 
com prémio para os três melhores. para reservas: 514-353-1550.

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

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

CoNCerto de CristiNa braNCo e 
de João Paulo esteves da silva

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal 
informa que no âmbito do plano de actividades 
culturais para o ano de 2014, em colaboração 
com a Embaixada de Portugal em Ottawa e com 
o patrocínio do Instituto Camões e da Caixa Des-
jardins Portuguesa, vai promover um concerto 
de Cristina Branco (voz) e João Paulo Esteves 
da Silva (Piano) com o tema O fado no senti-
do, que terá lugar sexta-feira, 28 de Novembro 
de 2014, pelas 20h00 na Oscar Peterson Hall, 
situada em 7141, rua Sherbrooke O., Montreal 

(Campus Loyola da Universidade Concordia). A entrada é livre, devendo os in-
teressados solicitar o seu bilhete de ingresso nos seguintes locais: consulado-
geral de portugal em montreal, 2020 rua university, suite 2425, montreal; 
caixa Desjardins portuguesa, 4244, boul. st-laurent, montreal. 
Mais se informa que o número de bilhetes disponíveis é limitado.
Informação detalhada sobre a carreira artística de Cristina Branco e João Pau-
lo Esteves da Silva, encontra-se disponível em http://www.cristinabranco.com e 
http://www.oncproducoes.com/musicos/joaopaulo/index.html

saNJoaNiNas em aNGra do Heroísmo, terCeira
A Casa dos Açores do Quebeque, situada no 229 Fleury O. em Montreal, orga-
niza, quinta-feira, dia 6 de Novembro pelas 19h, um encontro com a Sra. Raquel 
Ferreira, Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e Coordena-
dora das Festas das Sanjoaninas, para divulgar informação sobre as Festas das 
Sanjoaninas que ocorrerá de 19 a 27 de Junho, 2015. Este encontro é dirigido 
a toda a comunidade, e em particular às Associações e Agências de Viagem.

JaNtar de são martiNHo
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional jantar de São 
Martinho no dia 15 de novembro às 19 horas. Haverá música para to-
dos os gostos. para mais informações ou reservas, contatar tel.: 
514-844-1406, Email: clubeportugalmontreal@hotmail.com.
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ManueL de 
sequeira rodrigues

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec  H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616  •  Fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com  •  info@transmissioncr.com

Especializado em
transmissão automática e manual

Embreagem • Diferencial • Caso de transferência
Mecânica geral • Problemas elétricos • Suspensão

Direção • Alinhamento até 14.000 lbs
Venda e armazenamento de pneus • Sintonização
Manutenção preventiva • Serviço de transporte

SupEr ESpEcial!
com compra de 4 pneus novos, 

obtenha um serviço de armazenamento 
de pneus gratuito ou 50% de desconto 

sobre o alinhamento!

HistóriCameNte os imPérios Não Criaram Paz e estabilidade No muNdo

o alto comissariado das nações unidas 
para os refugiados calculou que a or-

ganização estivesse a braços com um total 
mundial de 20.8 milhões de refugiados, esma-
gadoramente situados ou oriundos de certas 
regiões da Ásia ocidental e centro-sul, Áfri-
ca e sudeste da europa: mas as estatísticas de 
povos extirpados do serviço Mundial da igre-
ja, registaram trinta e três milhões.
Largas partes do mundo em que Estados fortes 

e estáveis, por várias razões ou sob diversos pre-
textos, conheceram a intervenção da força das 
armas em regiões já não efetivamente protegidas 
pela estabilidade internacional ou controladas 
pelos seus próprios governos.  
Em regiões importantes, como é o caso do mun-

do Islâmico, o ressentimento contra a invasão 
e ocupação por parte dos ocidentais, tornou-se 
uma vez mais um fator politicamente poderoso, 
a afetar o problema das nações e do nacionalis-
mo: é a extraordinária aceleração do processo de 
globalização em décadas recentes e o seu efeito 
na mobilidade e movimento de seres humanos 
afeta tanto movimentos temporários como du-
radouros, ao longo de fronteiras. A globalização 
das migrações internacionais em massa , princi-
palmente como de costume das economias po-
bres para as ricas, a sua escala é particularmente 
óbvia no caso de países como os Estados Unidos, 
Canada e Austrália, que não impuseram grandes 
limites à imigração. Estes três países receberam 

quase vinte e dois milhões de imigrantes de to-
das as partes do mundo, entre 1974 e 1998. Só 
nos anos de 1998 a 2001, estes três países tive-
ram um afluxo de três milhões e seicentos mil 
imigrantes. Até mesmo a Europa Ocidental, há 
muito uma área de emigração em massa, recebeu 
quase onze milhões de estrangeiros durante esse 
período. De 1999 a 2001, um total de quatro mi-
lhões e meio de indivíduos entrou nos estados da 
União Europa.
Entrámos numa nova fase da História mundial, 

que quer acabar com a História como a conhecê-
ramos ao longo dos dez mil anos anteriores. Não 
sabemos para onde nos dirigimos. O problema 
é hoje mais difícil por duas razões. A primeira, 
porque as desigualdades de crescimento muito 
aceleradas criadas pela globalização descontro-
lada do mercado livre são incubadoras naturais 
de instabilidade de ressentimentos, falta de li-
berdade política e pobresa.  Não se pode sequer 
contar com as organizações militares para agir 
no caso de uma rutura geral na ordem pública. A 
segunda porque já não existe um sistema inter-
nacional e plural de grandes poderes, em posição 
de manter afastada a possibilidade de um colap-
so geral que conduza á guerra mundial. A regra, 
nomeadamente a não interferência nos assuntos 
internos uns dos outros e numa distinção muito 
nítida entre guerra e paz, não é válida hoje em 
dia. Históricamente os impérios não criaram paz 
e estabilidade no mundo. Na verdade, a maior 
parte dos impérios históricos governaram de for-
ma indireta, recorrendo a elites de nativos, mer-
cenários, terrorismo e agora na vida moderna não 
cederam ao caminho por via de terceiros. O im-
perialismo trouxe ideias modernas a um mundo 

ás avessas, que peretencem ao campo da retórica 
democrática em termos morais, que sustentam e 
levam à sua versão de civilização ou a religião 
ao povo por terceiros e hoje em dia declaram-
se promotores dos direitos humanos ao angariar 
amigos e colaboradores em número suficiente, 
entre os seus súbditos, as armas já não chegam. 
O uso militar mostra-se limitado pelo medo de 
um suicídio nuclear.
Como iremos viver neste mundo perigoso, de-

sequilibrado e explosivo, no centro de uma enor-
me deslocação de movimentos sociais e políti-
cas, nacionais e internacionais. 
os governos, o melhor que podem fazer é 

demonstrar os limites do poder mundial nor-
te-americano ao recusar, educada mas firme-
mente, juntar-se-lhes em futuras iniciativas 
propostas por Washington que possam condu-
zir a ações militares no globo. a destrinça dos 
direitos e deveres levará, em última instância 
à paz e armonia entre os povos do mundo.

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

Domingo: 10h00-13h30

EDITORIAL



A Voz de PortugAl  |  5 de noVembro de 2014  |  P. 4

Quem é elA?

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

ManueL de 
sequeira rodrigues

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnlon sAnders teiXeirA
3187, rue saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

aNtóNio videira 
o temPo sem froNteiras

a casa Minhota onde nos encontrámos no 
fim do verão, é conhecida na vizinhança 

do plateau, apesar do nome ser português. na 
entrada, até perder de vista, estende-se o Bou-
levard st. Laurent, com as marcas de todas as 
mudanças operadas ao longo dos tempos, ser-
ve de cenário para a produção, mas não para 
aquele que nos levou à conversa.

António Videira, nasceu em Trás-os-Montes e 
chegou ao Canada no dia 29 de maio de 1962, 
adotou o «Clube Café» que mantém uma con-
temporaneidade perturbante. Bebemos um café 
e depois começamos a conversa com os amigos 
presentes, aparentando uma paciência que não 
condiz com o «Clube Café». Porque a conversa 
começa logo, com o café ainda quente, com o 
entusiasmo de quem passou largos anos a traba-
lhar num ambiente metarlúrgico com a categoria 

de Chefe no “Ministère des Transports” e foi au-
tor de ajuda à entrada de portugueses do mesmo 
ramo profissional e que assim se revelaram fun-
cionários públicos no Canada.
 A nossa conversa na Casa Minhota, para não 

dizer «Clube Café» não tem princípio, um meio 
e um fim, tudo se mistura, à medida que as ideias, 
em catadupa, saem da boca de António Videira, 
muito ao seu estilo, com simpatia e atrevimen-
to, azedume e lucidez, tudo misturado,opiniões 
àparte...Eu falo, depois tu cortas e como quise-
res. Tem muito de campo e contracampo, não 
escondendo o fascínio pelo seu tempo de militar 
em Portugal.
É um retrato social, que se mantém próximo 

dos nossos dias, com a descrição do ramalhe-
te concentrado, sobre o modo de existência do 
mundo emigrante português «saudade» com es-
paços temporais distintos. Do Norte ao Algarve 
passando pelos Açores e Madeira e o Canada a 
casa dos encontros, onde preservamos as coisa 
da nossa memória coletiva: É uma coisa muito 
caraterizada de um Portugal, de guarda-roupa.
A partir daí, fica claro que estamos entre amigos 

e aparecem os cenários, em tamanho real como 
se fosse um palco com muitos atores. Videira é 
um amigo, onde de resto, ele teve a sua experiên-
cia de vida e de saber, queimando as pestanas a 
lêr com prazer, montando várias peças, a última 
das quais foi o Benfica, o contracampo ao apare-

cer a jogar na televisão, a ocupar a matinée. As 
pessoas quase que seguiam os personagens do 
jogo como se fossem eles em campo: com uma 
relativa distância em relação à conversa do ami-
go Videira, mas o que as pessoas sentem é ver-
dadeiro na dimensão imaginária, comparáveis a 
outras que encontramos hoje entre nós.
 a vida é uma representação, para chegar à 

vida de cada um.

belezAs dA semAnA

cAsAl dA semAnA
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abertura da Nova sala No alfred 
dallaire | memoria em laval

para abertura desta sua nova sala no com-
plexo  alfred dallaire | Memoria, situado 

no 2159 Boul. saint-Martin e., uma empresa 
muita cohecida na comunidade portuguesa de 
Montreal e  Laval, uma gama de atividades 
culturais, informativas e promocionais foi or-
ganizada, afim de desmonstrar a sua aprecia-
ção a todos os que de longe ou de perto, têm 
recorrido aos serviços desta organização.

Como já é costume nos eventos organizados 
por Alfred Dallaire,todas as atividades que fa-
zem parte do programa festivo ,decorrem num 
ambiente de alto nível professional,respeituo-
so,sóbrio e sobretudo muito humano. Vários 
artistas,membros da orquestra simfónica de La-
val,acolhiam os convidados nos dois andares do 
complexo com deliciosas melodias clássicas.
Três salas de jantar foram temporáriamente ins-
taladas e equipadas para servir aos mais de tre-
zentos convivas um delicioso almoço,minucio-
samente  pelo grupo Kitchen Collectif.Na nova 
sala multifuncional,centro de atração deste even-
to,tiveram lugar várias atividades culturais,intre-
pretadas por artistas conhecidos,entre outras,a 
narradora de histórias, Cladettel’Heureux , com 
uma recitação da sua nova criação Lafilledugé-

nie, Héléne de Billy,lornalista e escritora,que nos 
apresentou o tema “Eu me lembro”.Esta jornalis-
ta tinha préviamente participado na redação do 
livro “Alfred et moi” que a neta d´Alfred Dallai-
re, JoDallaire-Légaré, publicou o ano passado, 
nas edições LePassage.
Depois dessa viagem na literatura, as pessoas 

presentes puderam participar nas diferentes ac-

tividades oferecidas, exemplo: pintura, recycla-
gem de roupas de pele, ou simplesmente conver-
sar com um advogado especializado nas questões 
de direito sucessorial. A tarde conclui-se com um 
encontro com o Dr. Alain Vadeboncœur, que fa-
lou no seu livro “ Les acteurs ne savent pas mou-
rir”. Este livro narra  a história da sua carreira de 

médico nos departamentos das urgências.
os nossos parabéns aos organizadores desta 

agradável jornada e os nossos agradecimen-
tos ao grupo alfred dallaire pelo convite.

MigueL FéLix
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Noite de Gala em HoNra de
Carlos leitão e CHarles sousa

a noite do Halloween não foi só dos espíri-
tos, mas também a noite de homenagem 

a dois portugueses, que são modelos de impli-
cação política ao nível provincial. estamos a 
falar do ministro das finanças do Ontário, e, o 
nosso compatriota, o ministro das finanças do 
quebeque, que foram os convidados de hon-
ra, neste evento realizado no centro dos con-
gressos e banquetes renaissance.
Para acompanhar esta noite, vários convidados 

de honra estiveram presentes, tal como a sua ex-
celência, o Embaixador de Portugal no Canadá, 
o Dr. José Moreira da Cunha, a ministra da imi-
gração do Quebeque, da diversidade e da inclu-
são, a Dra. Kathleen Weil, o presidente da Câma-
ra de Montreal, Sr. Denis Coderre, o presidente 
organizador deste jantar de Gala, o Sr. Emanuel 

Linhares e o Sr. Padre José Maria Cardoso.
Na sala, encontravam-se outras pessoas de alto 

prestígio, mencionar todos os nomes seria mui-
to longo, no entanto é de salientar alguns: O Sr. 
Luís Miranda, presidente da Freguesia de Anjou; 
o Sr. Manuel Guedes, vereador de La Pointe-aux
-Prairies; a Dra. Ana Nunes, ex-vereador da fre-
guesia em Outremont. E, outras caras conheci-
dos estiveram presentes, tal como o cônsul-geral 
de Portugal em Montreal, o Dr. José Guedes de 
Sousa, a deputada provincial de Bourassa-Sau-
vé, a Dra. Rita de Santis, a diretora da Caixa 
Portuguesa Desjardins, Dra. Jacinta Amâncio e 
o ministro-conselheiro o Dr. José Sabido Costa.

Mas quem é o ministro Charles Sousa? 
Charles Sousa (nascido em 27 de setembro de 

1958), político na província do Ontário, Canadá. 
Ele é deputado Liberal da Assembleia Legislati-
va de Ontário, e foi eleito em 2007, na circuns-
crição de Mississauga Sul. Serviu no gabinete 
dos governos de Dalton McGuinty e Kathleen 

Wynne. Em 2003, Sousa recebeu Medalha de 
Ouro do Jubileu da Rainha, em reconhecimento 
do seu serviço à comunidade. Em 2009, foi con-
decorado como Comendador da Ordem de Mé-
rito de Portugal, e, em 2012 recebeu Diamante 
Medalha Jubileu da Rainha. Vive em Clarkson 
com sua esposa Zenaida, e, os seus três filhos. 
Em novembro de 2012, renunciou os seus car-
gos ministeriais, afim de contestar a convenção 
da liderança Liberal para escolher o sucessor de 
McGuinty. O Sr. Sousa chegou em quinto lugar, 
com 9,8% dos votos no segundo turno, retirou-se 
para endossar Kathleen Wynne que passou a ga-
nhar a liderança do partido e o título de primei-
ro-ministro de Ontário. Em fevereiro de 2013, 
quando Wynne assumiu oficialmente como pri-
meiro-ministro, ela nomeou o Sr. Sousa para Mi-
nistro das Finanças. 
Por outro lado, o Ministro Carlos Leitão (nas-

cido em 1956 em Peniche, Portugal) é um eco-
nomista, banqueiro e político em Quebeque. 
Ministro das Finanças no Governo de Philippe 

MigueL FéLix
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Couillard desde 2014. Carlos Leitão teve uma 
carreira que durou mais de 25 anos no setor ban-
cário canadense e no setor financeiro antes de 
entrar para a política, em fevereiro de 2014. 
A sua família imigrou de Portugal em 1975, 

quando ele tinha 19 anos e se estabeleceram em 
Montreal. É pai de três filhos. Em 1979, conclui 
um BA em Economia na Universidade McGill 
e juntou-se aos serviços económicos do Royal 
Bank of Canada. Em 2003, tornou-se economis-
ta-chefe do Banco Laurentienne. Em 2008, a 
agência de notícias Bloomberg News, nomeou-o 
em segundo lugar, entre os analistas mais com-
petentes na economia americana. Foi eleito de-

putado Liberal na circunscrição de Robert-Bal-
dwin na eleição geral do Quebeque, no dia 7 de 
abril de 2014, com mais de 87% dos votos. Um 
resumo da sua vida foi apresentado pelo advoga-
do Arlindo Vieira, que relembrou algumas ane-
dotas, logo da sua chegada a Montreal.
A ministra da imigração do Quebeque, a Dra. 

Kathleen Weil, declarou estar orgulhosa do Dr. 
Carlos Leitão, um modelo de integração. É tam-
bém um dos raros Ministros das Finanças, nesta 
província a falar o inglês mas sobretudo uma ter-
ceira língua, o português. 
O presidente da Câmara de Montreal, Dr. Denis 

Coderre, lembrou o caminho dos portugueses, 
desde Pedro da Silva, o primeiro carteiro cana-
diano. Por o seu lado, o Embaixador de Portugal 
no Canadá, o Dr. José Moreira da Cunha, falou 
na integração dos imigrantes, mas também da 
implicação dos portugueses daqui, no sistema 
político, e fez votos para que mais possam seguir 

o percurso dos dois ministros das finanças. No 
momento da sua alocoção, o Dr. Carlos Leitão 
lembrou uma frase do primeiro-ministro: somos 
antes de tudo, deputados, mas no meu caso e 
sobretudo hoje, deputado das comunidades, em 

particular dacomunidade  portuguesa.
Um agradecimento especial foi-lhe feito no fim 

da noite. Depois de ter recebido umas prendas da 
comissão organizadora, uma surpresa esperava o 
Dr. Carlos Leitão, a sua condecoração ao grau de 
comendador da ordem do Infante D. Henrique, 
pelo Embaixador de Portugal, que lhe entregou 
pessoalmente, as insignias. A organização, tam-
bém, sublinhou a generosidade, do Cantinho de 
Lisboa, que ofereceu a sobremesa, uns “mini” 
pastéis de natas, e o “Réseau International Glo-
bal” com o seu presidente Emanuel Cabral, que 
ofereceu o Porto, que todos puderam provar à 
entrada da sala.

uma noite de homenagem à portuguesa não 
podia terminar sem a “canção nacional” 
fados, interpretados por cathy pimentel e o 
seu grupo. tivemos assim a oportunidade de 
ouvir os seus últimos sucessos. parabéns aos 
senhores Luís tavares Belo, e a Mila aguiar, 
animadores desta fantástica noite.
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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

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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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

10ª semaNa Cultural e 36º aNiversário

a casa dos açores do quebeque acabou de 
celebrar o seu trigésimo sexto aniversá-

rio. para honrar tão prestigiado acontecimen-
to, foi planeado uma semana cultural. 
Esta semana cultural teve inicio quarta-feira, 

dia 29 de novembro as 19 horas com as boas-
vindas,do presidente da Casa dos Açores, o Sr. 
Benjamim Moniz. Os presentes foram privile-
giados com um belo concerto,executado pela 
Filarmónica do Divino Espírito Santo. O gru-

po Reviver,fez-nos reviver,com a apresentação 
duma das mais belas tradições do povo Açoriano 
“as Vindimas. A atuação do Grupo Folclórico 
CAQ, encantou-nos, como já é de  costume.
quinta-Feira 30 de outubro às 19h00: Ma-

nifesto - 800 Anos da Língua Portuguesa e sua 
evolução, com os conferencistas: Luiz Saraiva, 
poeta e escritor e o Dr. António Pedro Costa, 
Deputado da  Assembleia Legislativa da Região 
dos Açores, Maria do Carmo Couto, Professora 
de Ensino da Língua Portuguesa na Comunida-
de Portuguesa de Montreal. Esta noite terminou 
com o Lançamento do Livro “Divino Espírito 
Santo em Rabo de Peixe” escrito pela Sra. Maria 
Lurdes Silveira Ferreira, de São Miguel, Açores.
sábado 1 de novembro às 19h00: Esposição, 

e Apresentação - Açores ÎlesRèves, ÎlesVécues, 
de Véronique Santos, Estudante da Universidade 
do Quebeque em Montreal. Lancamento do CD 
Grupo Cantares do Mar do Norte - Dr. Antonio 
Pedro Costa. E, para finalizar a atuação, do Gru-
po Raízes da Casa dos Açores da Nova Inglater-
ra,que nos encantou.

domingo 2 de novembro as 15h00: 36º Ani-
versário da Casa dos Açores do Quebeque, e En-
cerramento da 10ª Semana Cultural. Foi servido 
um almoço,tipo “buffet” preparado pelos mem-
bros da Direção com delícias  tradicionais dos 
Açores. A animação durante o almoço teve a gar-
go da nossa artista da comunidade Viviana Lou-
renco e tambem do Grupo Raízes da Casa dos 

Açores da Nova Inglaterra que vieram acompa-
nhar a simpática Presidente Nélia Alves Guima-
rães que falou muito bem sobre os nossos povos 
e suas gentes. 
durante esta tarde a casa dos açores teve 

vários convidados de Honra: o dr. paul teves, 
director regional das comunidades; carlos 
Botelho, director da sata em toronto; o dr. 
josé guedes Bleck de sousa, consul-geral 
de portugal em Montreal; a sra. clementina  
santos, directora das comunidades em Mon-
treal; emanuel Linhares, diretor da caixa 
portuguesa desjardins.  guimarães que falou 
muito bem sobre os nossos povos e suas gen-
tes. 
parabéns.

Francisca reis
18 DE julHO 1978: A Casa dos Acores do Que-

beque foi fundada no dia, 18 de julho de 1978 em 
Montreal por 5 Açorianos de alma e coração e cujo 
principal objetivo foi  de difundir e manter a cultura 
do povo do Arquipélago dos Açores nas comuni-
dades portuguesas de Montreal  da Provincia do 
Quebeque e do Canadá. Os reponsáveis foram: 
Tadeu Rocha, Carlos Saldanha, Maria Elvira Sal-
danha Teixeira, Joviano Vaz e Manuel Contente.
1990: Em 1990 foi estabelecido um Conselho de 

Administração Provisório, de que fizeram parte os 
membros fundadores e ainda Aires Whytton da 
Silva, António Bairos, Guilherme Cabral e Norber-
to Aguiar, os quais foram responsaveis pelo desti-
no da Casa dos Acores do Quebeque.
18 DE NOvEmbrO 1991: Primeiras eleições 

que resultou o primeiro Conselho de Administra-
ção eleito pela massa associativa e composto 
pelos seguintes membros: Guilherme Cabral, An-
tónio Tavares, Manuel António Pereira, Benjamin 
Moniz, Carlos Saldanha, Norberto Aguiar, Alfredo 
Ponte, Vitor Puim e Jose Coelho.
DEpOIs DE 1991: A Casa dos Acores do Que-

beque entre outras actividades, tais como recrea-
tivas, socio-culturais, gastronómicas, e, destacam-
se o Rancho Folclórico “Ilhas de Encanto” que tem 
actuado na nossa comunidade desde 1997, e o 
grupo de membros da Terceira idade “Reviver” 
que já tem 11 anos de vida.
2014: Sucederam-se vários Conselhos de Ad-

ministração até ao presente, composto pelos se-
guintes membros:  Benjamin Moniz, Presidente; 
Etelvina Pereira, Vice-Presidente; Alice Macedo, 
Tesoureira; Emanuel Martins,  José Domingos, 
Teresa Chaves, Oriana Ferreira, Administradores. 
O Conselho Fiscal e de Deontologia composto por 
Francisca Reis, Presidente, e, Alfredo Ponte, Se-
cretário.

em breve
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“27 de junho de 1214 é simbolicamente con-
siderado o dia do nascimento da nossa língua 
por ser o dia do documento mais antigo que 
se conhece escrito em português. trata-se do 
testamento do terceiro rei de portugal, dom 
afonso ii. por isso, estamos a comemorar os 
800 anos da língua portuguesa.

Felicito a Casa dos Açores do Quebeque por se 
ter associado a este importante evento emblemá-
tico e mesmo longe de Portugal, aqui nesta Casa, 
respira-se a língua de Camões e vive-se a nossa 
própria forma de sermos portugueses dos Aço-
res. Parabéns por terem incluído esta temática na 
vossa Semana Cultural. Agradeço à Direcção da 
Casa dos Açores, na pessoa do seu Presidente, 
Benjamim Moniz, esta oportunidade para aqui 
estar convosco e falar um pouco acerca deste 
grande património comum que é a língua por-
tuguesa. No mundo globalizado do século XXI, 
o português é hoje língua oficial em 10 países. 
Aos oito países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), juntam-se 
a Guiné Equatorial, que a oficializou em 2011 e a 
China, mais exactamente a Região Administrati-
va Especial de Macau (RAEM), onde é cooficial 
ao lado do mandarim até ao ano de 2049.
A Língua Portuguesa está presente na Amé-

rica, África, Europa e Ásia e tem cerca de 250 
milhões de falantes como primeira ou como se-
gunda língua em variados graus. Estima-se que 
entre oito e nove milhões de falantes da língua 
portuguesa são emigrantes em vários países da 
Diáspora portuguesa.
O português é também uma língua com estatuto 

oficial ou estatuto especial em 26 organizações 
internacionais, entre elas em 5 dos 17 blocos 
económicos hoje existentes no mundo: União 
Europeia, Mercosul, CEEAC e brevemente, 
na ASEAN. De acordo com o Observatório da 
Língua, a China, o Japão e a Índia, entre outros, 
desenvolvem o ensino da Língua portuguesa em 
larga escala, como língua de negócios. O seu va-
lor económico disparou. Daí o pedido do Japão 
para ser membro observador da CPLP. 
Uma nota curiosa diz respeito ao facto de que 

no grande fenómeno mundial e arrastador de 
massas que é o Futebol, tem aumentado grande-
mente por parte dos Jornalistas de muitos países 
a necessidade e o interesse de aprenderem a nos-
sa Língua. Por outro lado, a Língua portuguesa 
é hoje a mais falada no Hemisfério Sul; ocupa o 
quarto lugar entre as 20 Línguas mais faladas no 
mundo. Se hoje somos perto de 250 milhões que 
a falam, estima o Observatório da Língua que 
num curto horizonte – tal é a expansão da Lín-
gua portuguesa – em 2020, seremos 400 milhões 
de falantes. 
Por isso, a celebração desta data tem ocorri-

do em vários lugares deste nosso planeta, onde 
existem outras línguas, que nem Luís de Camões 
soube que existiam.
Muitos de nós, aqui presentes tem a Língua 

Portuguesa como uma das suas principais ferra-
mentas, esta pode nem ser a primeira Língua, já 
que neste país existe 2 línguas oficiais, o inglês 
e o francês se bem que cada vez mais haja casais 
de origem portuguesa cujos filhos já nem falam 
a língua materna dos seus progenitores, pelo que 
importa termos o dever de inverter esta situação 
e nos apercebermos que no futuro cada vez mais 
será necessário saber português para ter suces-

so neste mundo globalizado. À nossa volta, há 
também cada vez mais línguas que se cruzam, 
tal é o grau de cosmopolitismo crescente neste 
país e nesta cidade metrópole do Canadá, mas, 
sem dúvida alguma, esta imigração, mais do que 
nos pôr a falar muitas outras línguas – ainda que 
quanto mais poliglotas formos, melhor todos 
possamos comunicar uns com os outros – está 
a oferecer-nos a oportunidade de nos tornarmos 
também obreiros de uma nova variante da nossa 
Língua. Anglicismos, francofonismos e outros 
empréstimos também cabem, tal como cabe o 
muito nosso “falar açoriano, pois em cada ilha 
tem as suas pequenas variantes, como o mais 
conhecido o micaelense”, que enriquece o por-
tuguês, tal como o mirandês, mas que do qual o 
Português, nunca deixará de ser a língua matriz.
O Português falado nos Açores tem como base 

o Português do tempo dos povoadores que no sé-
culo XV chegaram àquelas ilhas virgens, oriun-
dos sobretudo de várias regiões de Portugal e na 
sua fala tinham particularidades distintas. Uma 
linguagem que não era evidentemente uniforme. 
Estes falares foram evoluindo com a maneira de 
viver nas ilhas, originando a diferenças vocálicas 
neste sistema do português falado sobretudo em 
São Miguel e Terceira. Trata-se de um fenómeno 
de evolução natural da língua com inovações di-
ferentes do Português padrão. Estas idiossincra-
sias do falar açoriano ter-se-ão totalmente mes-
clado no padrão português. Notemos que existe 
no Português de Portugal Continental caracte-
rísticas paralelas às dos Açores, e que foram os 
povos destas áreas de Portugal que iniciaram o 
povoamento dos Açores, como é exemplo o Al-
garve. Por isso, a assimetria do sistema vocálico 
de São Miguel não é anormal. 
Outro exemplo é a língua mirandesa que é um 

idioma com estatuto de segunda língua oficial 
reconhecida oficialmente e assim protegida. É 
falada por menos de quinze mil pessoas no con-
celho de Miranda do Douro e em três aldeias do 
concelho de Vimoso, num espaço de 484 km², 
estendendo-se a sua influência por outras aldeias 
vizinhas. É verdade que a Língua Portuguesa, 
para os que a cultivam nas suas vertentes orto-
gráfica, sintáctica, morfológica, pela sua riqueza 
e pelas metáforas que com elas vamos construin-
do, tem estado a conquistar, de dia para dia, mais 
e mais adeptos no mundo dos negócios, graças 
sobretudo ao Brasil que é uma das grandes po-
tências mundiais. Por isso, muita gente aprende
-a e usa-a cada vez com maior rigor. 
Uma nota curiosa é o Português que escrevem 

agora, nas redes sociais, os que sabem que, para 
poderem ser entendidos para além das frontei-
ras geográficas das suas línguas maternas, têm 
de escrever algo parecido com os códigos fonéti-
cos que aprenderam e que é, sem ser por decreto, 
o mais parecido com a Língua Portuguesa mais 
pura e bem conservada que pode haver, e nem 
mesmo os Portugueses a falam e escrevem como 
há 800 anos.
Em resumo, é importante aqui salientar todo o 

potencial que a língua portuguesa constitui para 
os emigrantes portugueses e lusodescendentes, 
pois a língua que falamos não é apenas comuni-
cação ou forma de fazer um negócio. Também é. 
Mas é muito mais.
Na era da globalização, falar português, uma 

das grandes línguas globais do planeta, é um 
imenso património e um poderoso veículo de 
união e progresso.
Por isso, o que estamos aqui a fazer hoje é pro-

mover a identidade cultural portuguesa e em 
particular a açoriana, onde as suas artes e tradi-
ções populares, a sua peculiar forma de falar têm 
constituído uma preocupação na conservação 
dos nossos costumes, festas e espetáculos de tra-
dições populares.
Os Açores estão abertos à modernidade, que 

apostam nas novas tecnologias como forma de 
promover a inovação local, divulgação e apro-
ximação entre as ilhas e o exterior e em que a 
nossa língua é um património matriz que não po-
demos desprezar. 
A internet veio permitir uma maior aproxima-

ção entre os residentes das próprias ilhas e os 
açorianos que se encontram fora, pois podemos 
acompanhar em tempo real ou a procissão do 
Senhor Santo Cristo ou uma cerimónia do go-
verno e as notícias do dia-a-dia. Pelo facebook 
conseguimos ver na mesma hora o que de mais 
importante se vai passando pelos Açores. Estas 
comemorações dos 800 anos da língua portu-
guesa servem também para reforçar o espírito 
açoriano, de quantos aqui na diáspora mantêm 
os laços do coração e da mente ligados àquela 
pequena porção de terra plantada no meio do 
mar imenso que a circunda. Esta mais uma vez 
de parabéns esta Casa dos Açores por se asso-
ciar a estas comemorações, pois só a unidade e 
a coesão da Comunidade Açoriana e portuguesa 
poderá contribuir para consolidar o reconheci-
mento social e político de todos os portugueses 
radicados nessa Província Canadiana, por parte 
das autoridades locais.
A Casa dos Açores deve continuar a constituir 

uma garantia da representatividade crescente 
que cabe por direito à nossa diáspora espalha-
da no Quebeque. Por isso, estas comemorações 
são determinantes, não apenas para preservar a 
nossa língua e cultura, mas também os laços e 
as raízes familiares. Um povo que não valoriza e 
cultiva as suas raízes, é um povo sem futuro. Se 
a emigração faz parte da nossa história, o facto 
de terem partido de Portugal não nos tornou me-
nos portugueses e menos açorianos, mas marcou 
uma nova identidade e permitiu realçar a gran-
de paixão afetiva e cultural por todas as nossas 
ilhas. Hoje em dia, a emigração é muito diferente 
da do passado, pois com a crise económica, são 
muitos os jovens que tiraram o seu curso supe-
rior numa universidade e que partem do nosso 
país em busca do seu destino. As Casas dos Aço-
res deverão estar aberta a esses jovens que vêm 
viver para uma terra distante e têm necessidade 
da sua integração na sociedade canadiana. As 
Casas dos Açores não apenas se dedicam à pre-
servação das tradições e da identidade açoriana e 
portuguesa, mas também apoiam os açorianos na 
sua adaptação a este novo meio onde se começa-
ram a integrar. Por isso, celebrar os 800 anos da 
língua portuguesa, é homenagear com respeito 
todos os que partiram de Portugal, reafirmando a 
forte convicção de que o simbolismo desta data 
nos aproxime e nos incentive a trabalhar cada 
vez mais, em prol do torrão atlântico que tanto 
amamos.

a promoção e divulgação do património his-
tórico e cultural nesta província canadiana, 
é um dos objetivos desta casa, como também 
procurar nos aproximar e lembrar as pessoas 
das suas raízes e da sua cultura, quase como 
uma forma de continuarmos a ficar na ilha 
que nos viu nascer ou foi berço dos nossos 
pais e avós. 

800 aNos da liNGua PortuGuesa
antónio pedro costa



A Voz de PortugAl  |  5 de noVembro de 2014  |  P. 10

reviver (N)as viNdimas

na passada quarta-feira, 29 de 
outubro, reviveu-se “ao vivo” 

uma das tradições mais belas do 
nosso povo açoriano. a poucos 
passos da noite de Halloween, o 
grupo de “jovens” da 3ª idade, o 
reviver, sob batuta de orientação 
de Laura cordeiro e Filomena 
Medeiros, fez vibrar ora de emo-
ção ora de saudade, o salão nobre 
da casa dos açores do quebeque, 
repleto de membros e simpatizan-
tes daquela colectividade de cariz 
açoriana. estávamos em plena 
semana cultural na sua 10ª edi-
ção e no 36º aniversário de sua 
fundação.
Tendo como palco de fundo uma 

tela de 1.50m x 2.50m, linda e es-
crupulosamente pintada à mão por 
Laura Ferreira e sua cunhada Paula, 
dava-nos a sensação que estávamos 
à porta de uma cave de vinhos, a 
Quinta Adelaide.
Esta porta estava decorada por 

muita verdura e rodeada de pés de 
vinha”, ostentando enormes cachos 
de uva de cheiro, branca e tinta. 
Pelo chão folhas de vinha dava-nos 
a saber que estávamos no outono. A 
guardar este cenário estavam, con-
fortàvelmente sentados, os mais sá-
bios do grupo, José Branco, Alber-

tina Branco e Teresa Labão.

Vinho doce, vinho doce
Feito d’uva de cheiro 
Queres conhecer o paraíso?
Vem aos Açores primeiro.

Vinho doce, vinho doce
Feito d’uva moscatel
Moças lindas  e jeitosas
Só na ilha de S. Miguel!

Ao som dos acordes musicais dos 
instrumentalistas do Rancho Fol-
clórico Ilhas de Encanto,  entram, 
em jeito de dança, um grupo de 
membros devidamente vestidos e 
apetrechados para o trabalho que 
iam desempenhar, apanhar e esco-
lher as uvas para depois as esma-
gar. Enquanto desempenhavam esta 
função, cantavam canções alusivas 
à vindima. Poemas individuais fo-
ram também recitados por vários 
membros.

O vinho é uma alegria
P’ra gente dançar
Levamos todo o dia
A dar pulos p’ró ar

Vira-te p’ra cá Manuel
Vira-te p’ra cá Maria
Que o vinho da nossa terra
É uma alegria

Enquando decorria a escolha das 
uvas, e em geito de comédia, eis 

que chega directamente do Canadá, 
para assistir às vindimas a sobrinha 
da Sra. Adelaide, a Matilde (Paula 
Ferreira) repórter de profissão, ini-
ciando imediatamente as suas entre-
vistas, Momento muito hilariante.
Entretanto enquanto cantavam es-

tes versos outros membros do Re-
viver distribuiam pela assistência, 
copos de vinho doce,  acabadinho 
de sair do “esmagador”. 
Serão maravilhoso, um mixto de 

emoção e saudade, sentido pela as-
sistência que enchia o salão. Pena 
é que não estivessem jovens em 
maior número, para assim testemu-
nharem, em primeira mão, um qua-
dro próximo da realidade  que seus 
pais, viveram e reviveram ano após 
ano na sua terra natal.
parabéns à casa dos açores e 

ManueL antónio pereira ao seu grupo reviver, por nos 
ter proporcionado um serão bem 
passado, em família e se isso não 
fosse suficiente, ainda nos delicia-
ram gratuitamente com um lauto 
bufete, recheado de iguarias vin-
das directamente dos açores para 
a semana cultural, tais como o 
famoso e o verdadeiro ananáz de 
s. Miguel, queijos de são jorge, 
atum da corretora e de santa 
catarina, queijadas da Vila e da 

graciosa, doces de amora, capu-
cho, uva, chá gorreana e porto 
Formoso, etc, etc. obrigado ao 
governo dos açores, por nos ter 
fornecido todos estes produtos.
um bem haja a todos os que par-

ticiparam, neste lindo serão. Viva 
os açores.
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Noite de bruxas No 
estrela do oCeaNo 

orieNtal em festa

a Halloween é uma festa de ori-
gem das ilhas anglo-celtas e 

celebrada na noite do 31 de outu-
bro, véspera de todos os santos. 

Seu nome é uma contração inglesa 
All Hallows-Eve. Toussant que quer 
dizer todos os santos. Com o nome 
de origem inglesa e cristã a grande 
maioria da história apresenta como 
recordação a festa de Saman no co-
meço do outono pelos celtas, foi 
também conhecido o nome de Ja-

ck-o-Lantern nesta lenda  Irlandesa. 
O Oriental não podia deixar de dar 

um pouco de alegria, com uma ani-
mação do DJ Entre-Nós. Foi servi-

do um jantar com uma entrada de 
mexilhão seguido de uma boa e 
saborosa carne estufada. Pela noite 
fora,teve lugar a participação dos 
diabos pequenos com o primeiro 
prémio a Melica Amaral, segundo 
Sarah Abrantes, terceira Kayla Pin-
to. Tivemos em seguida o desfilar 
dos grandes monstros, o primeiro 
a Luc Gagnon e o segundo a Ana 
Rosa, pois esgotaram-se as inscri-

ções porque havia “muitos partici-
pantes”. O Sr. Gilberto Alves falou 
para os presentes apresentando as 
festas de São Martinho no dia 15 de 
novembro, O Aniversário do Clu-
be Oriental no dia 6 de dezembro 
que terá a participaçáo do artista, 
Joe Puga. E, as inscrições para o 
fim do ano já se encontram abertas 
e também justificou a ausência do 
presidente Fernando Claudio que 
por motivos de saúde se retirou 
temporáriamente, mas mesmo em 
casa continua a dar umas dicas á 
nova presidente do Clube Mariana 
Loureiro.
n.B.: o oriental deseja umas 

rápidas melhoras e um breve re-
gresso a Fernando claudio para 
as festas que seguem.

este ano a noite das bruxas ca-
lhou numa sexta-feira o que 

foi ótimo para todos. enquanto as 
últimas crianças passavam mas-
caradas nas ruas com seus sacos 
para receber um doce, os proprie-
tários do restaurante estrela do 
oceano davam os últimos toques 

nas mesas.
Este estabelecimento situado no 

centro do bairro português quis 
oferecer aos seus clientes habituais 
uma noite de halloween especial. E 
foi isso mesmo que os donos con-
seguiram fazer com boa comida e 
animação. 
A ementa tinha à escolha a temá-

tica sopa de abóbora, salada mista 
ou camarão ao alho para começar. 
Seguia-se então o prato principal 
com cinco opções entre peixe, car-

ne e marisco. Para terminar o jantar 
várias escolhas de sobremesa e um 
café ou chá. Para acompanhar estas 
iguarias  um bom vinho português 
como não podia deixar de ser.
A sala de festas deste restaurante 

estava praticamente cheia mas os 
comensais tinham espaço suficiente 
para desfilarem com seus disfarces. 
Os proprietários quiseram premiar 

os 3 melhores mascarados e para 
fazê-lo de forma justa votaram  os 
convivas. 

A animação foi da responsabilida-
de do maravilhoso Eddy Sousa e o 
seu amigo e o nosso DJ preferido 
o DJ X-Man. Para quem ainda não 
teve a oportunidade de passar por 

este restaurante nas noites de sexta-
feira não sabe o que perde. 
contrariamente ao que muitos 

pensam, este não é  um lugar de 
“engate” mas é sem dúvida a me-
lhor opção   para quem gosta de 
comer bem e dançar com música 
ao vivo. 

eLiZaBetH
Martins carreiro

teLMo BarBosa
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HalloweeN em saNta Cruz
foi um GraNde suCCesso

syLVio Martins

tudo aconteceu este fim-de-semana. 
em primeiro lugar, sexta-feira, dia de 

Halloween, 31 de outubro, fui com as crianças 
de casa em casa à caça de bombons e choco-
lates, mas este ano foi especial, um dos meus 
vizinhos estava a dar bombons as crianças 
e “shooters” ou uma bica para os pais que 
acompanhavam as crianças, achei isso muito 
bom e engraçado porque Halloween não é só 
para as crianças, mas também para os adul-
tos.
Este ano o Ranchos Folclórico de Portugal da 

Missão de Santa Cruz conjuntamente com a As-
sociação Portuguesa do Canadá organizaram a 
festa de Halloween para todos (crianças e adul-
tos) no sábado passado, dia 1 de novembro.
Com uma sala cheia, todos festejaram a noite 

dos mascarados com uma ementa saborosa até 
ao fim, a equipa da cozinha fez um ótimo traba-
lho e agradaram a todos com uma ementa e uma 
apresentação digna deste evento. O ano passado 
tentei de apanhar a receita da sopa de abóbora 
mas, não consegui, e, este ano vou perguntar a 
esta formidável equipa se podem me contatar 
para dar-me a receita para os nossos leitores por-
que vale a pena. 
Posso salientar também o novo conjunto 

“EVOLUTION” que fizeram um excelente tra-

balho durante toda a noite e que animaram muito 
bem esta noite. A mestre da cerimónia foi a Eli-
zabete Martins Carreiro e fez um grande pápel 
para animar esta noite com jogos e brincadeiras. 
Uma das brincadeiras foi a competição Bambo-
lê (Hula hoop), onde o Sr. Rui Inacio ganhou a 

prova.
Mais ou menos às 23h começaram a organizar 

o concurso das crianças, e, depois foi os adultos. 
Havia muitos concorrentes quer seja do lado 

das crianças ou dos adultos, achei muito difícil 
decidir 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 co-
munidade foi muito bem servida. Para as crian-
ças, Alexandro, Leonardo e Gabriel foram os 
vencedores, e para os adultos, Danny Cardoso, 
Rui Inacio e Jessica Rosario.
para resumir, após o concurso houve um sor-

teio com vários prémios. parabéns a todos os 
concorrentes, ao público e aos organizadores 
que fizeram desta festa um sucesso. 
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HomeNaGem Pessoal
aos dois miNistros

carlos Leitão, ministro das Finanças do 
quebec e charles sousa, ministro das 

Finanças do ontario. a historia é uma su-
cessão de factos, que se sucedem sem cessar, 
e, eu acrescentarei que se repetem constan-
temente e inevitávelmente. Finalmente a 
partida dos viajantes na antiguidade, re-
presentava aventura, descoberta, dinheiro, 
riquezas. Finalmente, negócios nos paises 
estrangeiros e, bem entendido, falando da 
fé de cristo, Havia as especerias, o ouro, as 
pedras preciosas, o negócio. tudo à base de 
trocas comerciais, muitas vezes  com mor-
tos.
Finalmente, tudo isso foi famoso e sobretudo 
produtivo, pois  enriqueceu Portugal, a sua 
população e óbviamente colocou na mesa o 
pão de cada dia, aos portugueses que o bem 
necessitavam,para melhor sobreviver. E por 
detraz de tudo havia,a familia, que bem me-
recia o sacrifício. O passado não modou: os 
portugueses continuam à conquista do mundo. 
Quando soube que portugueses corajosos, se 
distinguiram  pelo esforço e batalhas ganhas 
que realizaram, geralmente desconhecidas, no 
nosso mundo moderno, a minha imaginação 
debordante e cansativa explodiu com imagens 
fascinantes.
Gostava que me acompanhacem com a vos-
sa imaginação a partida dos heróis nas naus, 
a sulcar as águas dos oceanos nas caravellas, 
nos galeões batizados com nomes religiosos 
como: S. Gabriel, S. Rafael, S. Miguel, Sta Ma-
ria,Sta Madalena e uma curiosidade, uma nau 
com um nome inglês a stawberri (morango). 
Nomes históricos como Paulo Gama, Gonçalo 
Nunes, Nicolau Celho,Vasco da Gama e tantos 
outros. Creio que a aventura, a viagem,e o ne-
gócio no estrangeiro fazem parte da natureza 
do povo português.A história de Portugal está 
cheia de exemplos, flagrantes, heróicos e cora-
josos. Não esqueçamos também a não menos 
corajosa pesca au bacalhau,na Terra Nova.
Temos hoje aqui os novos heróis da história 
de Portugal, que viajaram não, nas antigas na-
ves , mas nas naves modernas, os aviões que 
sulcam o espaço. Aviões estes, também bati-
zados, com nomes comtemporâneos  e céle-
bres e quase todos com nomes de artistas,coisa 
que,evidentemente, me dá imenso prazer:An-
tero deQuental, Natália Correia, Luís de Frei-
tas Branco Almada Negreiro, Jose Régio,  Luis 
Vaz de Camões etc. Lindo, lindo, lindo.....Ima-
ginem que um deles se chama “Eusebio” ,...se-
ria bom,não acham? Vós sois os novos heróis 
da nossa história. Estou bem colocado para 
saber e reconhecer os esforços sobrehumanos 
que vós tendes feito para conseguirem tais 
vitórias. Senhores Ministros, dois pequenos 
pedidos a fazer-vos: primeiramente que con-
tinuem a defender a honestidade e o orgulho 
naturais do povo português, segundo, apesar 
da glória no estrangeiro, nunca esqueçam que 
nasceram portugueses,que viveram portugue-
ses e que morrerão portugueses. Pode-se tirar 
um português de Portugal, mas não se pode 
tirar Portugal d’um português.
Parabéns  e muitas felicidades. Sempre fiz a 
seguinte observação: “Há passoas que nunca 
deveriam morrer”, os senhores fazem parte 
desse grupo.

 Luiz Saraiva

PortuGal lidera eNtre os que
mais demoram a PaGar dívidas
segundo dados compilados pela informa 

d&B, citados pelo expresso, as empresas 
portuguesas estão entre as que mais demoram 
a pagar as suas encomendas aos fornecedores. 
a média em terras lusas é duas vezes superior 
à média europeia.

 A média no tempo de atraso que as empresas 
demoram a pagar as suas encomendas é em Por-
tugal de 32 dias. A média europeia é inferior a 15 

dias, segundo dados da Informa D&B, citados 
pelo Expresso. Na prática, este valor põe Portu-
gal em destaque, mas pelas piores razões, preju-
dicando a produtividade e a competitividade das 
empresas nacionais.  “Este índice de pagamentos 
mostra que apenas 16% das empresas pagam as 
suas faturas no prazo acordado, colocando em 
evidência a dificuldade que têm em cumprir os 
prazos estabelecidos”, sublinha Teresa Cardoso 
Menezes, diretora-geral da Informa D&B.Para 
Luís Salvaterra este desempenho no que con-
cerne aos pagamentos tem impacto “no nível de 
produtividade e competitividade das empresas 
portuguesas relativamente às congéneres euro-
peias”, isto porque considera o diretor-geral da 
Intrum Justitia que, em certos casos “cria graves 
problemas de liquidez nas pequenas e médias 
empresas”, chegando mesmo a colocar “em cau-
sa a sua sobrevivência.

Jardim aCusa PortuGal de tratar 
a madeira Como “uma ColóNia”
o presidente do governo regional da Ma-

deira, alberto joão jardim, disse que 
portugal continua a tratar a região “como 
uma colónia” e que “há uma onda de censu-
ra” às propostas madeirenses de revisão cons-
titucional.
 No encerramento da XXXI Festa da Castanha 

na freguesia do Curral das Freiras, no concelho 
de Câmara de Lobos, Alberto João Jardim disse 
que os deputados da Madeira na Assembleia da 
República apresentaram uma proposta de revisão 
constitucional para “mudar o país” e aprofundar 
as competências autonómicas da região, mas que 
os cinco partidos com assento no parlamento se 
recusaram a discuti-las. “Continuam a tratar-nos 
como colónia e não respeitam o que o parlamen-
to da Madeira propõe”, criticou.O presidente do 
executivo regional referiu ainda que “os cinco 
partidos na Assembleia da República proibiram 
a comunicação social do continente - televisão, 
jornais e rádios - de falar sobre as propostas da 
Madeira”.”Eles andam a falar da reforma do Es-
tado, de mudança, mas não querem mudar coi-
sa nenhuma. Eu denuncio a censura que se faz 

no continente às propostas da Madeira, porque 
eles não querem que o povo português tome co-
nhecimento que há alternativas para o que está”, 
acusou Alberto João Jardim, acrescentando que 

“neste momento, tal como no fascismo, há uma 
onda de censura”.O projeto de revisão constitu-
cional apresentado pelos deputados do PSD/Ma-
deira defendia, entre outras propostas, a extinção 
do Tribunal Constitucional e a criação de uma 
secção constitucional no Supremo Tribunal de 
Justiça.Previa, também, a extinção do cargo de 
Representante da República nas regiões autóno-
mas.

CeGa Há 14 aNos, reCuPera visão
ao bater Com a Cabeça Numa mesa
passou quase 14 anos da sua vida cega. na 

sequência de um pequeno acidente do-
méstico, recuperou aquele que considera ser 
um dos bem mais preciosos do mundo: a ca-
pacidade de ver.
 Lisa Reid estava cega desde os 11 

anos, na sequência de um tumor num 
nervo ótico. Um dia, e enquanto se bai-
xava para beijar o seu cão, bateu com a 
cabeça numa mesa de sala. No dia se-
guinte acordou e descobriu que conse-
guia ver novamente. O acidente acon-
teceu há 14 anos e parece tão irreal que 
nem a protagonista do mesmo, uma 
australiana de 38 anos, parece acreditar 
no que lhe aconteceu. “Não consigo encontrar 
palavras que descrevam a forma como me senti. 
Foi fantástico. Poder voltar a ver o mundo é um 

presente”, disse ao Daily Mail Australia. mulher 
não recuperou na totalidade a visão, mas conse-
guiu restaurar parte dela. Um pequeno avanço 
que já lhe permite apreciar os tesouros mais sim-
ples do mundo, como a cor da relva ou o azul do 

céu, refere.Lisa revela que o seu maior choque 
foi ver que o seu irmão se havia tornado num 
homem.



A Voz de PortugAl  |  5 de noVembro de 2014  |  P. 15

oito razões Para beber viNHo
tiNto. a sua saúde aGradeCe
é um facto demonstrado por vá-

rios estudos: o vinho tinto, to-
mado de forma moderada, faz-lhe 
bem à saúde. Mas a time decidiu 
compilar, de uma vez por todas, 
todos os benefícios que se podem 
encontrar na ingestão desta bebi-
da. saiba quais são as oito razões 
elencadas pela reputada publica-
ção.
Beber um copo de vinho é uma boa 

maneira de terminar um cansativo 
dia de trabalho, se ingerido sem exa-
geros. Mas, se é bom para nos aju-
dar a descontrair, também é sabido 
que nos faz bem à saúde. A revista 
Time decidiu compilar os benefícios 
da ingestão moderada deste líquido 
para homens (2 copos) e mulheres (1 
copo). 1 – Promove a longevidade. 
Investigadores da Harvard Medical 
School confirmaram que o resve-
ratrol, um componente encontrado 
na pele das uvas negras, estimula a 
produção de uma proteína que tem 
benefícios anti envelhecimento. 2 – 
Melhora as capacidades de memo-
rização. Novamente o resveratrol. 
Um estudo concluiu que as pessoas 
que ingeriam um suplemento desta 
substância evidenciavam mais ca-
pacidades para reter novas palavras 

e tinham melhor desempenho do hi-
pocampo, parte do cérebro que está 
associada à formação de novas me-
mórias, aprendizagens e emoções.3 
– Reduz o risco de doenças cardía-
cas. Um estudo de 2007 sugere que 
procyanidins, um composto encon-
trado no vinho tinto, ajuda a promo-
ver a saúde cardiovascular. O vinho 
produzido no sul de França e Sarde-
nha, onde as pessoas tendem a viver 
até mais tarde, tem elevadas concen-
trações deste composto.4 – Promove 
a saúde ocular. Um estudo desenvol-
vido na Islândia descobriu que os 
apreciadores de vinho, que ingeriam 
a bebida de forma moderada, tinham 
menos 32% de hipóteses de desen-
volver cataratas do que os que não 
bebiam vinho tinto.5 – Reduz o risco 
de cancro. Uma proteína na pele da 
uva pode ajudar a destruir as células 
cancerígenas, reportam investigado-
res da Universidade de Virginia. O 
resveratrol ajuda a bloquear o de-
senvolvimento de uma proteína que 
‘alimenta’ as células cancerosas.6 
– Melhora a saúde dentária. Pesqui-
sas recentes, de acordo com a Time, 
concluíram que os antioxidantes 
presentes no vinho podem atenuar o 
crescimento de bactérias da boca e 

potencialmente prevenir cáries. Para 
provar a sua teoria, os investigadores 
trataram um conjunto de bactérias 
responsáveis por doenças dentárias 
com diversos líquidos, verificando 
que o vinho tinto era o mais eficaz 

na sua erradicação.7 – Ajuda a redu-
zir o colesterol. Algumas variedades 
de vinho poderão ajudar a baixar o 
colesterol. Participantes saudáveis 
a quem foi dado um suplemento de 
uma substância encontrada no vinho 

viram o seu nível de ‘mau colesterol’ 
baixar 9%. Os que já tinham uma 
elevada taxa registaram uma queda 
de 12%.8 – Ajuda a defender-se da 
gripe comum. Graças aos antioxi-
dantes presentes no vinho, investi-

gadores descobriram que as pessoas 
que bebiam mais de 14 copos deste 
líquido por semana tinha menos 40% 
de probabilidade de contrair o vírus 
da gripe.
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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 Em mONtrEAl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENHOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse                          T.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 Boul. des Sources, Montreal        T.:514.684.0857
Ass. sAuDADEs DA tErrA quEbEquENtE

T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.:514.844.1011
cIrculO DOs AmIgOs DE rAbO DE pEIXE

T.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-Lauent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 Bernard O., H2T 2K1 T.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

assoCiações e Clubes

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

centros

FilArmónicAs
bANDA DE NOssA sENHOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, Montreal  T.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, rue Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

rAnchos Folclóricos
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
Igr. 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
4 de noVeMBro de 2014
1 euro = cad 1.431500

4245 Boul. st-Laurent tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

Tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

linhas da mão e cartas. vidente com 
dons naturais. 

resolve os seus problemas 
sem voodoo.

rOsA: 514-278-3956

AgÊnciAs
de viAgens

bAncos e 
serviços 

FinAnceiros

cAIXA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

FotogrAFo

contAbilistAs

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentistAs

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAs
FuneráriAs

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdores

merceAriAs

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIX INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentos

notários

restAurAntes

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

rOyAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduções

trAnsportes

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

restAurAntes

GILBERTO
RENOVAçõES

GERAIS

T.: 514.668.6281

renovAções

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

Peixe | Tapas

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

restAurAntes

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7

tel.: 514.418.0627

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

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado
por médicos.

Acompanhamento 
gratuito

cArlOs 
pAlmA

514-961-0770

serviçoAgrAdecimento

AgrADEcImENtO 
AO sANtO ANtóNIO 
pOr fAvOr ObtIDO.
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empregos empregos

Está a ganhar o que 
merece? trabalha a 

partir de casa. 
part-time: 500-1500$ 
possíveis. full-time: 

2500-4000$ possíveis. 
compatível com outras 
atividades ou emprego.

514-961-0770

vende-se

governanta / “Nanny”
Posição a tempo inteiro (40 horas por semana durante 
o dia), pode viver lá ou não e salário mínimo.
Deveres implica: Fazer comida, limpeza, tarefas or-
ganizadas, ajuda-geral em relação à casa e a tomar 
conta de crianças (6 e 9 anos de idade).
Endereço: No centro da cidade Montreal, podemos pa-
trocinar (fazer um contrato), se necessário. Deve falar 
inglês ou francês como primeira ou segunda língua.

cONtAtAr 
pEyrOw: 514-947-2909

AlugA-se
5½ apartamento (primeiro andar) situado em Rosemont 
perto da Promenade Masson. Recém-pintado em Branco 
e Bege (primeiro andar triplex); casa de banho renovada; 
ocupação imediatamente; não fumador; bairro tranquilo e 
seguro; aquecimento e luz não incluído. 

para mais informações paulo: 514-503-8544

Procura-se empregado de 
mesa para restaurante por-
tuguês. 

514-830-3390

procura-se assistente de cozinha 
para um “fast food”, 

la belle province situado 
em Anjou. salário competitivo e 

bastante interessante. 
telefone a partir das 14 horas.

Nuno silva: 514-813-1308

† ElvIrA mElO lINHArEs
1925-2014

Faleceu em Laval no dia 31 de 
outubro de 2014, natural da Ri-
beira Quente, São Miguel, Aço-
res, com 89 anos, a senhora El-
vira Melo Linhares esposa do já 
falecido António Linhares.
Deixa na dor seus filho/as João 
(Natalina Alexandre), António 
(Laura Tavares), José (Serafina 
Iacono) e Anna (Gianni Ia Dinar-
di), netos/as, bisnetos, irmão, 
irmã, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
2159, boul. st-martin Este, laval
514-277-7778
Eduino martins

O funeral teve lugar segunda-feira 3 de novembro de 
2014 às 10h na igreja de Nossa Senhora de Fátima em 
Laval situada no 1815, rua Favreau. Foi sepultada no 
cemitério de Mont-Royal em Montreal.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia, quinta-feira às 18h na igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Laval.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Hajam.

precisa-se de um assistente de 
cozinha para restaurante portu-
guês a tempo parcial com expe-

riência e que fala francês.
514-688-1015

empregos

Portugalíssimo

produtorA: rosA velosA
contActo publicitário: 

514.366.2888

linhA AbertA
514.483.2362

Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount rosavelosa1@gmail.com

† cEsAltINA XAvIEr
1925-2014

Faleceu em Montreal no dia 27 
de outubro de 2014, a senhora 
Cesaltina Xavier é natural de Luz 
de Tavira, Algarve, Portugal, com 
81 anos.

Deixa na dor seu esposo José 
Pisco, filho Nelson, filha Elizabe-
te e seus conjugues, netos, fami-
liares e amigos.

Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
4231, boul. saint laurent, montreal
514-277-7778
Eduino martins

O funeral teve lugar segunda-feira 3 de novembro de 
2014 às 10h na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no ce-
mitério repos Saint-François d’Assise.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Hajam.

† mANuEl mOurA
1937-2014

Faleceu em Montreal no dia 3 de 
novembro de 2014, natural da 
São Pedro (Vila do Porto), Santa 
Maria, Açores, com 77 anos, o Sr. 
Manuel Moura.
Deixa na dor sua esposa Lau-
rentina Leite Barbosa, seus filhos 
Mario (Josette Gaudet), Hernani 
(Maria Ferreira), netos/as Milsa 
(Dany), Thierry (Audrey), seus 
bisnetos Sean, Nathan. Suas ir-
mãs Guilhermina, Maria, Angela, 
Maria José, Espírito Santo e seu irmão Daniel, cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, jean talon Este, montreal
514-277-7778
Eduino martins

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 5 de novembro 
de 2014 das 19h às 22h e amanhã das 8h30 às 9h30. 
seguido o funeral às 10 horas na Igreja Santa Cruz. Vai 
a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia, domingo 9 de novembro às 11h30.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Hajam.

bAr cHAmps
Está À vENDA

Não perca esta oportu-
nidade de ter um negó-
cio muito lucrativo. Bom 
para dois sócios.

514-588-3571

Precisa-se de empregada 
de balcão a tempo inteiro 
com ou sem experiência.

514-382-2143 

A renovation lisbonne 
precisa de operários com 
experiência em renova-
ção.

514-668-0656
Precisa-se de senhora para 
fazer limpeza de uma casa. 
5 dias por semana. Horário: 
2ª das 8h-15h; 3ª até 5ª das 
16h-20h; 6ª das 8h-15h. 
Deve falar um pouco de 
francês. 514-662-6216

serviço

fazemos todo
o tipo de

renovações
interior.
ferreira

514-655-7168

pAjOr 
cHAussurE

Precisa-se de uma cos-
tureira com experiência 
em costura de cabedal. 
Deve se apresentar no 

4509 rua colonial.

Precisa-se de pessoas 
para trabalho geral e car-
rinho elevador “Shipping” 
com experiência.

514-332-6455
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** Estamos de volta ao nosso local de origem! 
venha visitar as nossas novas e melhores instalações.

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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** convenientemente localizado:
- Perto do Metro St. Michel
- Perto da auto-estrada 40, saída St. Michel.
- Autocarro 67-St-Michel, 99- Villeray e 92-Jean-Talon

jOHN f. KENNEDy 
ADult EDucAtION cENtrE

3030 villeray E., mtl., qc., H2A 1E7
tel.: 514 374.2888 | www.jfkac.ca

líNguA INglEsA básIcO
INfOrmAÇÕEs DE INscrIÇÃO

mANHÃ INglês básIcO DAtAs: 10, 11, 20, 21 DE NOvEmbrO DE 2014
     HOrAs: 9H00 tO 11H00   
tArDE  INglês básIcO DAtAs: 24, 25 DE NOvEmbrO DE 2014
     HOrAs: 17H00  tO  19H00  

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

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

manhã: Do 1 de dezembro de 2014 até ao 20 de março de 2015
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 12 de janeiro até ao 11 de junho de 2015
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é EXIgIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é EXIgIDO

Os pAssAgEIrOs tAmbém
participam Antes da descolagem, entram os 
pilotos, cada um com óculos escuros, benga-
la branca e cão. Os passageiros acham muita 
graça ao sentido de humor da tripulação. O 
aparelho começa a rolar na pista e vai-se levan-
tando um clamor entre os passageiros. trans-
forma-se num grande burburinho e, com o fim 
da pista já à vista, há uma grande gritaria. No 
último momento, o avião descola. Diz um piloto 
para o outro:
— qualquer dia os gajos não gritam e morre-
mos aqui todos.

 A suA EspOsA NÃO mE AgrADA NADA
uma senhora muito feia está gravemente doen-
te e o marido chama o médico.
— A sua esposa não me agrada nada — diz o 
médico.
— Nem a mim, tão-pouco — responde o mari-
do.

Caldeirada do PesCador

Separar a cabeça do corpo 
dos lagostins. Descascá-los e reservar 
as cabeças para o fumet. Limpar as lu-
las tirando-lhes as peles e extraindo a 
cartilagem interior. Lavar e cortar aos 
bocadinhos. Prepare o fumet aquecen-
do numa panela 2 Lt de água e juntan-
do as cabeças dos lagostins. Cozê-las, 
com tampa durante cerca de 30 min.
Pôr as amêijoas num tacho e deitar 

um pouco de água. Ferver uns minu-
tos para que abram. Tirá-las da cascas. 
Descascar os tomates e cortá-los aos 
cubinhos. Refogar no azeite o dente de 
alho inteiro. retirá-lo e pôr os lagostins. 
Refogar cerca de 2 min. Juntar os bo-
cados de lula, as amêijoas e os cubos 
de tomate. Temperar com sal.Cozer en-
tre 5 a 10 min. Filtrar o fumet de peixe. 
Cozer e temperar com sal. Partir a mas-
sa em cima da panela e deixá-las cair. 
Cozer a massa cerca de 8 min. Deitar 
o preparado de marisco na massa. Co-
zer mais 1 min. Dispor a Caldeirada do 
Pescador polvilhada com salsa picada.

200 gr de Esparguete; 700 gr 
de Lagostins frescos; 300 gr 

de Lulas peq; 400 gr de Amêijoas; 1 
dente de Alho; 4 Tomates; 5 cl de azei-
te; Sal; Salsa

o melHor de mim
se você acha que o Melhor de Mim vai re-

petir todas as fórmulas já conhecidas dos 
dramas de nicholas sparks e entregar uma 
história água com açúcar sem nada de espe-
cial, acertou.
Com direção de Michael Hoffman (Um Dia Es-

pecial), a trama gira em torno do casal Dawson 

e Amanda, interpretados na juventude por Liana 
Liberato e Luke Bracey. Completamente apaixo-
nados durante a adolescência, os dois acabam se 
separando por motivos bem comuns neste tipo 
de filme, como problemas de famílias e o bati-
do discurso de “eu não sou bom o bastante para 
você”. Adultos, vividos por Michelle Monaghan 

e James Marsden, se reencontram após a morte 
de um amigo em comum e os velhos sentimentos 
vêm à tona.
Abusando de clichês, o longa não inova e revi-

sita motivos que unem o casal, além dos possí-
veis conflitos que podem separá-lo. Usando ce-
nas comuns como beijos na chuva e momentos 
românticos embaixo d’agua, o filme cria a em-
patia pelo casal aparentemente perfeito e insis-
te em dar provas e mais provas do quanto esses 
dois merecem ficar juntos. Além disso, insere 
situações dramáticas aleatórias na esperança de 
arrancar lágrimas da audiência a cada etapa da 
história.
Envolto em tom melodramático que vai desde 

a música triste de fundo até close-ups, o enredo 
se desenrola sem surpresas, com montagem não 
linear, alternando passado e presente. Pior, é ver 
que o reencontro não muda apenas a vida amo-
rosa dos personagens, mas até mesmo cabelos 
e roupas, que passam a remeter à adolescência, 
principalmente da protagonista feminina.
Com nove filmes e no processo de lançar sua 

própria produtora, o autor que nos entregou o 
querido Diário De Uma Paixão continua na pro-
dução de um livro atrás do outro, e consequente-
mente, um filme atrás do outro. Atores desconhe-
cidos e medianos (exceto por casos como Noites 
De Tormenta, com Richard Gere e Diane Lane) 
garantem produções baratas com potencial para 
atrair grande público, afinal,  mais uma vez, a 
trama simples irá agradar àqueles que procuram 
um drama bonitinho, cheio de insinuações sobre 
o destino, com um final emocionante totalmen-
te impossível e a repetição da palavra “amor” e 
suas variações centenas de vezes.
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cArNEIrO: Carta Dominante: Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, Prático
Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte 
aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa 
que é. Saúde: Faça mais exercício físico. Está a 

ganhar peso a mais. Dinheiro: Não se precipite e pense 
bem antes de tomar qualquer decisão que envolva mu-
danças no plano profissional.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás 
das aparências, pois elas muitas vezes enga-
nam. Seja mais consciente e ponderado nas 
suas atitudes. Saúde: Coma salmão para baixar 

o colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê 
asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Cuidado com os fal-
sos amigos. Não seja tão ingénuo com quem não 
conhece bem. Saúde: Aconselha-se uma dieta. 

Dinheiro: Está a passar por um momento positivo neste 
campo da sua vida, aproveite-o para progredir profissio-
nalmente. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta Dominante: Rei de Co-
pas, que significa Poder de Concretização, Res-
peito. Amor: Se der ouvidos a terceiros poderá 
sair prejudicado na sua relação amorosa. Saú-

de: Procure descansar as horas necessárias para o seu 
bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que 
a sua conta bancária permite. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

lEÃO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgu-
lho fira a pessoa que tem a seu lado, seja mais 
compreensivo e aprenda a ouvir. Saúde: Faça 

uma caminhada. Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, 
pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro ex-
tra. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta Dominante: A Imperatriz, que 
significa Realização. Amor: Não deixe que a ro-
tina tome conta da sua relação e use e abuse 
da criatividade. Saúde: Cuide mais da sua saú-
de espiritual cultivando pensamentos positivos. 

Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente 
pode, não se esqueça das contas que tem por pagar.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça.Amor: Aposte 
tudo na sua relação, pois ela proporcionar-lhe-á 
momentos inesquecíveis. Saúde: Não se deslei-
xe e cuide de si, invista na sua imagem. Dinheiro: 

Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro, não 
desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que 
gasta. Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Rainha de Co-
pas, que significa Amiga Sincera. Amor: Este é 
um bom período para conquistas amorosas, use 
e abuse do seu charme pois ele arrebatará mui-

tos corações. Saúde: Anda com o sistema respiratório 
fragilizado, seja prudente e proteja a sua garganta. Di-
nheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu lo-
cal de trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança. 
Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

sAgItárIO: Carta Dominante: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: 
Altura de harmonia e muita paz a nível amoroso, 
aproveite-a em pleno. Saúde: Pratique exercício 

físico e faça uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: 
Seja mais prudente na forma como gere as suas econo-
mias. Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 2 de Paus, 
que significa Perda de Oportunidades. Amor: 
Partilhe a boa disposição que o invade com 
quem o rodeia.  Saúde: tenha mais cuidados 

com os rins, beba muita água. Dinheiro: é possível que 
venha a obter aquela promoção que tanto esperava. 
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

AquárIO: Carta Dominante: 5 de Paus, que 
significa Fracasso. Amor: Poderá vir a ter uma 
zanga com um familiar, mas não se preocupe 
que tudo se resolverá. Saúde: Cuidado, o seu 

sistema imunitário anda frágil. Dinheiro: Seja prudente 
na forma como administra a sua conta bancária. Núme-
ros da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

pEIXEs: Carta Dominante: Rainha de Espa-
das, que significa Melancolia, Separação. Amor: 
Ponha de parte essa sua mania de ser o mais 
importante, deixe que o amor invada o seu co-

ração, aproveite o romantismo. Saúde: Cuide da sua 
alimentação. Dinheiro: Boa altura para comprar aquela 
peça de vestuário de que tanto gosta, invista mais em si 
pois bem merece.
Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33
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PAlAVrAS cruzAdAS

HorósCoPo maria Helena martins

Coisas do arCo da velHa
7 é o núMero FaVorito
do Mundo, diZ MateMÁtico

 Um matemático fez 
as contas e “descobriu” 
que o “7” é o número 
favorito do mundo. O 
anúncio foi feito on-
tem (quarta-feira, 9 de 
abril) por Alex Bellos, 
em entrevista à “BBC”.
Alex disse que criou 
um site no qual pergun-

tava às pessoas qual era o seu número favorito e 
o porquê. Ao todo, 30.025 pessoas responderam 
ao questionário.A maioria delas justificou gostar 
mais do número “7” porque há sete planetas vi-
síveis ou porque a semana tem sete dias. Para o 
matemático, o número “7” é o mais atraente por 
ser o único entre 2 e 10 que não é múltiplo e nem 
fator resultante de nenhum outro número.Em se-
gundo lugar no ranking dos “números mais que-
ridinhos” está o “3”. Os “Três Mosqueteiros”, 
“Três Porquinhos” e “Três Patetas” inspiraram 
algumas pessoas a escolherem este número. A 
medalha de bronze ficou para o número 8.Se-
gundo o matemático, há mais razões não-mate-
máticas para se gostar de um número. Datas de 
aniversários, por exemplo, foram argumentos ci-
tados com frequência na pesquisa de Alex.

carro transportado eM ciMa 
de reBoque MuLtado por 
excesso de VeLocidade
Aconteceu em Espanha. O Serviço de Trânsito 

Catalão (SCT) multou um carro (que estava a ser 
transportado num reboque) por excesso de ve-
locidade (90,1 Km/h), a partir de dados recolhi-
dos por um radar do município de L’Espluga de 
Francolí, na Catalunha.Segundo a agência espa-
nhola EFE, o insólito ocorreu no passado dia 25 

de julho, mas o caso apenas se tornou conhecido 
porque o proprietário da viatura apenas nesta ter-
ça-feira foi notificado para pagar a multa, no va-
lor de 100 euros.O proprietário da viatura, Ángel 
Pineda, disse ao jornal Diário de Tarragona que 
vai recorrer da multa, mas o SCT já reconheceu 
que se tratou de um erro informático.Não é a pri-
meira vez que o mesmo radar, conhecido pela 
população como “a máquina de fazer dinheiro”, 
colocado na N240, uma via rápida, gera polémi-
ca.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

HOrIzONtAIs: 1. Oval, Zanaga. 2. Raiar, Rolar. 3. Bi, Ião, 
Sair. 4. Da, VI, Voo. 5. Me, Mossa. 6. Museu, Senha. 7. Surdo, 
Cá. 8. Are, Ou, Na. 9. Gola, Ose, Li. 10. Exato, Ornar. 11. Moro-
so, Ouro. vErtIcAIs: 1. Orbe, Moagem. 2. Vai, Mu, Roxo. 3. 
Ai, Desselar. 4. Laia, Eu, Ato. 5. Rã, Muro, Os. 6. Ovo, Duo. 7. 
Ar, Isso, SO. 8. Nos, Se, Nero. 9. Alavanca, Nu. 10. Gaio, Há, 
Lar. 11. Arroba, Giro.

PenSAmento dA SemAnA
“NÃO tENHA mEDO DO sOfrImENtO, pOIs 
NENHum cOrAÇÃO jAmás sOfrEu quANDO 
fOI Em buscA DOs sEus sONHOs”.

pAulO cOElHO

HOrIzONtAIs: 1. Acontecimentos. Cavidade interior 
da região onde o braço se liga ao tronco. 2. Lura de 
coelhos e de outros animais. Gracejar. 3. Próprio de ci-
dade. Batráquio anuro semelhante à rã. 4. Quarta nota 
da escala musical. Mulher que possui muitos bens. Pro-
gredia. 5. Membro guarnecido de penas que serve às 
aves para voar. Prevalecer sobre. 6. Caminho orlado de 
casas dentro de uma povoação. Além disso. 7. Ficar doi-
do. Salto brusco. 8. Contr. da prep. de com o art. def. a. 
Título dado aos chefes de certas tribos muçulmanas e 
aos descendentes de Mafoma. Sobre (prep.). 9. Brami-
do de certas feras. Conciliação. 10. Designa afirmação 
(interj.). Perfume. 11. Panos de —: tapeçaria antiga que 
adornava as paredes, portas, galerias, etc. Consolador.

vErtIcAIs: 1. Designa admiração, cansaço (interj.). 
Represa. 2. Na parte posterior. Oferecer. 3. Debaixo de. 
Qualquer abertura circular. Grande porção. 4. Esvaziar. 
Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Serve 
para chamar ou saudar (interj.). 5. Qualidade do que é 
são. Existes. 6. Vazio. Mulher que cria criança alheia. 
7. O espaço aéreo. Amor ligeiro. 8. Incógnita. Mover-se 
de um sítio para outro. Utensílio com que se junta e re-
colhe o dinheiro nas mesas de jogo. 9. Cólera. Grande 
embarcação. Relação. 10. Vaso de pedra para líquidos. 
Calhau. 11. Rebocar. Dono da casa em relação aos cria-
dos.
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HéLio Bernardo Lopes

errou!!

Foi enorme a graça que me assaltou quan-
do tomei conhecimento de que Marcelo 

rebelo de sousa, num destes dias, salientou 
que nenhum dos partidos da atual Maioria 
pode dar nenhum passo que seja contra a 
coligação, porque aquele que o der é puni-
do. Bom, caro leitor, fartei-me de rir e até 
comentei, no meio de abertas risadas com 
amigos meus, estas palavras de Marcelo.
Acontece que Marcelo até reconheceu, nessa 

sua intervenção, que a coligação não vive os 
seus melhores momentos – raramente acon-
teceu tal –, daí concluindo, algo imaginativa-
mente, que os dois partidos estão condenados 
a coligarem-se. E logo concluiu que se o Go-
verno estivesse com ideias promissoras para o 
futuro, já se tinha pronunciado. Ora, esta últi-
ma conclusão é inteiramente verdadeira, mas é 
fortemente incompatível com as duas anterio-
res, sobre que seria fortemente punido o parti-
do que a deitasse ao tapete. É o que vou tentar 
mostrar de seguida. Ninguém hoje pode duvi-
dar de que a generalidade dos portugueses está 
pelas pontas dos seus maiores cabelos – excluo, 
naturalmente, os carecas – com a atual Maio-
ria-Governo-Presidente. De facto, se aos por-
tugueses fosse hoje concedida a oportunidade 
de escolher em novas eleições, presidenciais ou 
legislativas, cada um dos atuais protagonistas 

cimeiros da nossa réstia de soberania seguiria 
o avisado caminho de Durão Barroso. Poucos 
os apoiam nos dias que passam, o que nos é 
mostrado pelas mil e uma sondagens que vêm 
surgindo, mas também por quanto nos chega 
através das convivências correntes.
Por tudo isto, ninguém duvida duma expres-

siva vitória do PS de António Costa nas próxi-
mas eleições. Tal como terá lugar com o pró-
ximo candidato presidencial apoiado pelo PS 
e pelos partidos de esquerda. E, como já tive a 
oportunidade de dizer, eu escolheria hoje Boa-
ventura Sousa Santos ou António Guterres, 
embora prefira o primeiro ao segundo.
Se o PS vier a concitar cerca de quarenta e cin-

co pontos percentuais, é expectável que o PSD 
e o CDS/P juntos se fiquem pelos trinta pontos. 
Com o decurso da posterior legislatura, PSD e 
CDS/PP virão a sofrer modificações. Porven-
tura profundas, sendo que o resultado das elei-
ções seguintes – e, como dizem Silva Peneda 
e Rui Moreira, essa legislatura deverá ir até ao 
fim – já só terá que ver com o que o Governo 
do PS de António Costa tenha conseguido ope-
rar. Nada terá que ver com irem agora os dois 
partidos a eleições juntos ou separados. Por 
tudo isto, se eu estivesse numa plateia a ouvir 
Marcelo expor aquela sua teoria, logo lhe gri-
taria: errou!! Quem mais depressa se demarcar 
desta atual Maioria-Governo-Presidente mais 
ganha a médio prazo. Só não vêem os teimosos 
ou os que pensam de um modo mais taticista, 
mas que já não passa o crivo dos minimamente 
atentos. de molde que repito: errou!!

josé 
da conceiÇÃo

em alGures No meio do Nada

Foi há tempos, ainda me lembro!.. em ter-
ras longínquas de além, ou seja na antiga 

África de portugal. Mais precisamente na gui-
né, onde o animal era rei, e a vida do homem 
valia tão pouco. naquele cativeiro de guerra 
onde eu vivi. Ás vezes quando olhava para 
o céu, e via passar as aves migratórias, que 
voavam em plena liberdade, chegava a ter um 
ligeiro sentimento de ciúmes por elas serem o 
símbolo da liberdade, e que não tinham que 
obedecer a ordens subalternas, nem bater a 
pala a quem quer que fosse, sobrevoavam ter-
ritórios e fronteiras, sem permites nem restri-
ções.  e nós limitávamo-nos a viver o dia a dia 
naquele ambiente inóspito, com os pequenos 
recursos existenciais do meio ambiente. nun-
ca deixávamos para amanhã o que podia-mos 
fazer hoje. porque antes da chegada do novo 
dia, a chama da vida já se podia ter apagado. 
os dias eram quentes, e abrasivos, o que fa-
zia sobressair aquele cheiro nauseabundo dos 
excrementos dos morcegos que existiam aos 
milhares, e que pairavam no espaço de toda 
a África
Guineense, empestando assim o oxigénio que 

nós respirava-mos. Os dias  passavam tão lentos, 
como aqueles pachorrentos carros de bois, que 
existiram em tempos nas aldeias de Portugal. As 
noites eram quentes, e silenciosas, por vezes o 
silêncio era interrompido pelo rastejar de uma 

serpente nas folhas secas, ou do bater das asas 
de um abutre, ou por outro animal errante que 
por ali passava. Nós para evitarmos as picadelas 
dos mosquitos durante a noite, que eram trans-
missoras da febre amarela, ou seja o paludismo, 
tínhamos que pôr um mosquiteiro sobre a cama, 
ou seja uma rede de malha fina; inclusivamente 
um ventilador aos pés da cama, porque o ar con-
dicionado nem o comandante de batalhão tinha 
essa opção. A água que nós bebíamos, era extraí-
da de um poço onde tínhamos que introduzir  mil 
comprimidos por mês, para que esta pudesse ser 
bebível, depois tinha que ser fervida e filtrada, 
porque era tipo de água barrenta. Já não falan-
do da comida, tenho impressão que os terroristas 
eram mais bem alimentados do que nós, porque 
cada bago mestre que por ali passava, era só para 
se encher os bolsos. 
O governo dava-lhes uma verba suficiente para 

a alimentação dos militares de maneira a que 
ninguém passasse fome, mas eles para meterem 
uma parte dessa verba no bolso compravam pro-
dutos da pior qualidade.  Cada dia que passava, 
eu fazia um risco na barra da minha cama, o que 
fazia com que os dias parecessem  intermináveis, 
mas que ao mesmo tempo me deixavam uma no-
ção, do tempo que me faltava para sair daquele 
inferno.  
Creio que quando cheguei ao fim da minha co-

missão, já não se via a cor da minha cama: eram 
só riscos!.. Nos últimos meses de guerra, o ini-
migo já se encontrava com um armamento muito 
mais sofisticado do que o nosso, e já atacavam 
os nossos aviões com mísseis teleguiados, e em 
cada dia que passava haviam mais emboscadas, 

e em cada emboscada tínhamos mais perdas de 
homens, o semblante de cada militar já parecia 
ter perdido, o pouco da alegria que lhes resta-
va, onde cada qual na sua intimidade já rezava 
baixinho pedindo ao seu Deus pela sua salvação. 
Naquele tempo um abutre, ou seja uma ave de 
rapina, que nós chamávamos os aspiradores da 
selva, porque limpavam todos os restos mortais 
que apareciam no solo, tinha mais valor que um 
ser humano. Aquele que matasse um abutre pa-
gava uma multa de quinhentos escudos, e tinha 
pena de prisão: Isto em tempo de guerra claro, 
porque era para evitar as epidemias. 
Mas um soldado que caía morto em campo de 

batalha, era menos um que se encontrava na lista 
daqueles que faziam parte da carne para o ca-
nhão. Tal como um soldado que ficava ferido em 
campo de batalha, e que para salvar a própria 
vida teve que abandonar a arma, porque já não 
tinha forças para a transportar, isso era conside-
rado um erro fatal!
Era preferível ter morrido do que passar pelas 

consequências de ter deixado a arma em posses-
são do inimigo, automaticamente era traduzido 
em corte marcial, ou seja tribunal de guerra, onde 
os problemas começavam, e quase nunca acaba-
vam. Vocês devem-me achar um pouco pesado 
com toda a especulação que faço sobre a guerra. 
Mas fiquem sabendo que eu mais que ninguém, 
gostaria de esquecer, mas acreditem-me que não 
é fácil!...
Porque por muitos anos que eu viva, nunca es-

quecerei todas as atrocidades que os meus olhos 
presenciaram. Só quem por lá passou é que sabe 
dar o valor. Porque nunca vi tanta morte gratuita 
na minha vida, que ao fim e ao cabo não serviu 
para nada. 
O que é mais de lamentar, é que eu não estou 

aqui a falar de pessoas, que estavam em fase 
terminal de vida, estou a falar de jovens de vin-
te anos que ainda tinham a vida toda pela fren-
te para viver. Eu tive sorte de não ter lá ficado, 
nem sair de lá mutilado, mas dói-me o coração 
e a alma cada vez que penso neles. Porque cada 
corpo ferido mutilado ou morto passaram quase 
todos pelas minhas mãos, porque eu fazia parte 
dos serviços de saúde. E isso não foi um filme 
que vi no cinema, foram cenas ao vivo!.. 
Que me deixaram traumatizado e marcado du-

rante muitos anos. Eu chamo estas coisas aqui ao 
cimo da água, porque nos primeiros anos após 
a guerra, eu nunca encontrei coragem para falar 
delas, com quem quer que seja. Porque as janelas 
de pânico, do meu subconsciente fecharam-se 
para a minha própria protecção, impedindo-me 
assim de relatar factos atrozes que só a alma hu-
mana os podia traduzir. Os meus pais que já fale-
ceram, eu creio que nunca lhes cheguei a contar 
a missa metade daquilo que lá passei. 
Hoje como existem guerras quase por todo 

o lado, e que no fim das guerras ainda fazem 
filmes. Há certas pessoas que têm tendência 
a banalizar, e que pensam que são coisas su-
perficiais. Só espero que essas mesmas pes-
soas nunca tenham que passar por uma guer-
ra, para que não sofram a perda de um ente 
querido, ou a mutilação de um amigo, porque 
são coisas que na realidade não encontramos 
grande prazer em falar nelas. Hoje para mim 
falar nelas é como uma terapia, ou seja um de-
sabafo da alma. (se a maioria dos homens não 
encontrassem a sua virilidade atrás de uma 
arma, talvez nós vivêssemos num Mundo de 
paz, e não de guerra).
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a PraGa da CorruPção

isto até parece que já faz parte da cultura de 
alguns povos - roubar e enganar os outros. 

quatro militares da guarda nacional repu-
blicana, todos eles do mesmo posto territo-
rial e outros tantos civis foram apanhados e 
detidos na sequência de uma investigação da 
gnr que já durava há sete meses onde foram 
feitas escutas telefónicas e vigilância. em cau-
sa estão os crimes de corrupção passiva, pe-
culato, fraude fiscal, burla e furto qualificado.
Militares da GNR e civis integravam uma qua-

drilha que se dedicava ao furto de metais não 
preciosos, em particular cobre, na área de Samo-
ra Correia, posto onde todos os quatro homens 
da GNR prestavam serviço, integrados no Co-
mando de Santarém. Os civis eram também da 
mesma zona, uma aproximação geográfica que 
permitiu a ligação entre militares e civis.
A investigação começou na sequência de uma 

suspeita de fraude fiscal, num inquérito que se 
encontrava nas mãos da Unidade de Ação Fiscal 
(UAF), da GNR, e tutelado pelo Departamento 
de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa. 
O DIAP acabou por delegar todo o inquérito na 
UAF, num processo que avançou para o envolvi-
mento com o furto de cobre. A operação final foi 
realizada há dias, altura em que foram detidos os 
oito implicados, envolvendo 105 investigadores 
da UAF, além de elementos da Unidade de Inter-
venção e do Comando de Lisboa.
Além de buscas a residências, houve também 

buscas a sucateiros, tendo sido apreendidas mais 
de cinco toneladas de metais não preciosos, mas 
os proprietários dos espaços não foram consti-
tuídos arguidos e não há indícios que possam 

levar ao crime de encobrimento. Em contrapar-
tida, as cinco toneladas de material apreendido 
serão provenientes dos furtos, todos na zona de 
Samora. Os indícios são de corrupção passiva, 
peculato, fraude, burla e furto qualificado. Não 
é conhecido o papel exato da GNR, mas é tam-
bém verdade que estão indiciados por corrupção 
passiva, ou seja, um pagamento para a realização 
de uma determinada tarefa criminosa, além de 
peculato, um crime que enquadra a utilização de 
recursos públicos em proveito próprio. 
Mas há mais: um cabo da GNR foi detido, no 

mês passado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico 
de droga e de exercer segurança privada ilegal. A 
atividade criminosa seria desenvolvida no Bair-
ro Alto onde também foi detida a companheira 
do militar por exercer atividades ilegais. A in-
vestigação foi realizada pela própria GNR. Em 
julho passado um chefe da PSP do Porto foi con-
denado a seis anos de cadeia por cumplicidade 
com o líder de uma rede de tráfico de droga que 
operava no bairro da Sé. Foi detido pela PSP em 
novembro, 2012. Mais um agente da PSP e mais 
dois indivíduos detidos por tráfico de droga, em 
Loures, em maio de 2012, e o mesmo fazia se-

gurança aos traficantes. Também um sargento da 
GNR foi condenado a 10 anos e meio de prisão, 
em janeiro de 2011, pelo tribunal de Loulé, por 
tráfico de cocaína. Depois temos as “luvas chine-
sas”, quatro militares da GNR de Vila do Conde 
foram suspensos de funções, em novembro de 
2012, depois de detidos pela Polícia Judiciária 
por suspeitas de recebimento de luvas, em alguns 
dos casos para perdoar multas a comerciantes da 
comunidade chinesa.
compreende-se, porque é que muitos cida-

dãos, especialmente os mais idosos, se sentem 
inseguros nas suas próprias casas ou mesmo 
quando saem à rua. alguém, um dia escreveu: 
“a ambição insaciável e a corrupção são dos 
tristes fenómenos que apressam a autodes-
truição do ser humano”. e, na verdade, este 
Mundo pouco mais é do que o registo dos cri-
mes, loucuras e misérias da humanidade. 

lições Para a História

durão Barroso foi condecorado pelo presi-
dente da república, cavaco silva, com o 

grande colar da ordem do infante d. Hen-
rique, esta segunda-feira 3 de novembro. a 
cerimónia decorreu no palácio de Belém e 
contou com a presença de vários membros do 
atual governo incluindo o primeiro Ministro 
pedro passos coelho. curiosamente nenhum 
representante da oposição compareceu à ce-
rimónia.
Que lição ou lições poderemos tirar daqui? Para 

começar e de acordo com a norma natural da vida 
ninguém escapa incólume às críticas ou antipa-
tias ao longo do seu percurso de vivência, pelo 
que querermos extrair algum ensinamento para 
o futuro baseado na simpatia particular em nada 
favorece o nosso julgamento racional. Podemos 
apontar diversas faltas ou no mínimo manifestar-
mos as nossas dúvidas face a diversas atitudes e 
tomadas de posição que Durão Barroso, algumas 
de consequências gravosas como se revelariam 
mais tarde. 
Por exemplo, muitos apontam que os seus dois 

mandatos à frente da Comissão Europeia em 
nada fortaleceu esta e outras instituições Euro-
peias, que se posicionaram extremamente de-
pendentes dos países com mais peso no cenário 

Europeu, em particular a Alemanha. Podemos 
apontar a sua saída quase que precipitada do 
governo em 2004, depois de se ter apresentado 
cheio de motivação e força para desempenhar 
as funções de Primeiro Ministro, saída esta que 
deixou um sabor amargo a abandono e traição 
com consequências políticas importantes a nível 
nacional. Podemos apontar aquela cimeira dos 
Açores em 2003 aquando da preparação para a 
invasão do Iraque onde para além do próprio se 
reuniram com ele George Bush filho dos E.U.A., 
Aznar por parte de Espanha e Tony Blair pelo 
Reino Unido. As resoluções desta cimeira basea-
ram-se em mentiras “hollywoodescas” com con-
sequências gravosas para aquela região do Mé-
dio Oriente, residindo ali ainda uma ferida aberta 
que ninguém sabe quando ou como se resolverá. 
Vemos depois em 2012, o mesmo Durão Barro-
so desta cimeira representar a União Europeia 
quando esta instituição foi o recipiente escolhido 
para o prémio Nobel da Paz, a mesma pessoa que 
participou ativamente na coligação da guerra ser 
agora um receptáculo dum prémio para a Paz. 
Irónico ou a Vida dando uma lição?
Sempre fui um defensor, e continuo convicto 

deste facto, que Portugal precisa de personali-
dades que se distingam com qualidade na cena 
internacional. É absolutamente necessário que 
os Portugueses abandonem a mediocridade e 
se posicionem de forma competitiva no Mun-
do, sem pudor mas com ambição, motivação e 
empenho. “Tudo é ousado para quem nada se 

atreve”, de Fernando Pessoa em “Livro do De-
sassossego” deveria ser um dos lemas nacionais. 
Se existe ousadia quando há necessidade, aquela 
falta quando deveria existir por ela mesma, sen-
do substituída pelo conformismo e inércia.
Se podemos apontar diversas falhas a Durão 

Barroso, se podemos criticar o caricato da tro-
ca de rasgados elogios entre este e Cavaco Silva 
durante a cerimónia, se podemos nos opor às op-
ções políticas, à ideologia, à maneira de estar do 
galardoado com uma das mais altas distinções 
Portuguesas, normalmente atribuídas a chefes de 
estado, não podemos ignorar que ele rasgou no-
vos horizontes e exemplificou até onde qualquer 
Português pode ir. Chegou a hora de Portugal 
deixar de se apoiar nos heróis dos Descobrimen-
tos, deixar de viver no passado e construir um fu-
turo melhor, criando o seu espaço internacional, 
rasgando horizontes a nível não só político mas 
também a níveis económico, financeiro, social, 
inovação, diplomático entre outros. Não pode-
mos ser os primeiros a deitarmos abaixo o que 
vem do nosso país, mas antes devemos aprender 
com os erros alheios e motivar aqueles que têm 
a competência e os princípios para desempenhar 
funções de impacto internacional. Que esta lição 
sirva para o futuro e que haja mais personalida-
des Portuguesas no cenário Europeu ou mesmo 
mundial, de preferência melhores que os prece-
dentes, mas sempre cada vez com mais compe-
tência, princípios, garra, ambição e vontade.
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 p j v E D
1-chelsea 26 10 8 2 0
2-southampton 22 10 7 1 2
3-Manchester City 20 10 6 2 2
4-Arsenal 17 10 4 5 1
5-West Ham 17 10 5 2 3
6-Swansea City 15 10 4 3 3
7-Liverpool 14 10 4 2 4
8-Tottenham 14 10 4 2 4
9-Everton 13 10 3 4 3
10-Manchester United 13 10 3 4 3
11-West Bromwich 13 10 3 4 3
12-Newcastle 13 10 3 4 3
13-Stoke City 12 10 3 3 4
14-Hull City 11 10 2 5 3
15-Sunderland 11 10 2 5 3
16-Aston Villa 10 10 3 1 6
17-Crystal Palace 9 10 2 3 5
18-Leicester City 9 10 2 3 5
19-QPR 7 10 2 1 7
20-Burnley 4 10 0 4 6

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtos europeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1-real madrid 24 10 8 0 2
2-valencia 23 10 7 2 1
3-Atlético Madrid 23 10 7 2 1
4-Barcelona 22 10 7 1 2
5-Sevilla 22 10 7 1 2
6-Celta de Vigo 19 10 5 4 1
7-Málaga 18 10 5 3 2
8-Villarreal 14 10 4 2 4
9-Eibar 13 10 3 4 3
10-Getafe 13 10 4 1 5
11-Rayo Vallecano 11 10 3 2 5
12-Athletic 11 10 3 2 5
13-Espanyol 10 10 2 4 4
14-Almería 9 10 2 3 5
15-Granada 9 10 2 3 5
16-Deportivo 8 10 2 2 6
17-Elche 8 10 2 2 6
18-Levante 8 10 2 2 6
19-Real Sociedad 6 10 1 3 6
20-Córdoba 5 10 0 5 5

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-marseille 28 12 9 1 2
2-paris sg 24 12 6 6 0
3-Lyon 23 12 7 2 3
4-Bordeaux 21 12 6 3 3
5-Saint-étienne 21 12 6 3 3
6-Nantes 20 12 5 5 2
7-Monaco 18 12 5 3 4
8-Metz 18 12 5 3 4
9-Montpellier 17 12 5 2 5
10-Nice 17 12 5 2 5
11-Rennes 16 12 4 4 4
12-Lille 16 12 4 4 4
13-Stade de Reims 15 12 4 3 5
14-Toulouse 14 12 4 2 6
15-Caen 12 12 3 3 6
16-Guingamp 12 12 4 0 8
17-Lens 11 12 3 2 7
18-Lorient 10 12 3 1 8
19-Bastia 10 12 2 4 6
20-évian TG 10 12 3 1 8

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 25 10 8 1 1
2-roma 22 10 7 1 2
3-Lazio 19 10 6 1 3
4-Sampdoria 19 10 5 4 1
5-Napoli 18 10 5 3 2
6-Genoa 18 10 5 3 2
7-Milan 16 10 4 4 2
8-Udinese 16 10 5 1 4
9-Internazionale 15 10 4 3 3
10-Fiorentina 13 10 3 4 3
11-Hellas Verona 13 10 3 4 3
12-Torino 12 10 3 3 4
13-Palermo 12 10 3 3 4
14-Sassuolo 11 10 2 5 3
15-Atalanta 9 10 2 3 5
16-Cagliari 9 10 2 3 5
17-Empoli 7 10 1 4 5
18-Cesena 7 10 1 4 5
19-Parma 6 10 2 0 8
20-Chievo 5 10 1 2 7

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-B. München 24 10 7 3 0
2-VfL Wolfsburg 20 10 6 2 2
3-B. M’gladbach 20 10 5 5 0
4-TSG 1899 17 10 4 5 1
5-B. Leverkusen 16 10 4 4 2
6-Hannover 96 16 10 5 1 4
7-SC Paderborn 15 10 4 3 3
8-Schalke 04 14 10 4 2 4
9-FSV Mainz 05 14 10 3 5 2
10-FC Augsburg 12 10 4 0 6
11-FC Köln 12 10 3 3 4
12-E. Frankfurt 12 10 3 3 4
13-Hertha BSC 11 10 3 2 5
14-Hamburger SV 9 10 2 3 5
15-VfB Stuttgart 9 10 2 3 5
16-SC Freiburg 8 10 1 5 4
17-B. Dortmund 7 10 2 1 7
18-W. Bremen 7 10 1 4 5

alemanha
BundeslIga

gruPo a J V e d gm gs P
1-atlétIco madrId 4 3 0 1 10 3 9
2-olymPIacos 4 2 0 2 6 7 6
3-JuVentus 4 2 0 2 5 4 6
4-malmö 4 1 0 3 2 9 3

ligA dos cAmpeões

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

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

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

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

Bayern München 05/11  14:45 Roma
M. City 05/11  14:45 CSKA Moskva

Paris SG 05/11  14:45 APOEL
Ajax 05/11  14:45 Barcelona

Sporting 05/11  14:45 Schalke 04
Maribor 05/11  14:45 Chelsea

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

gruPo B J V e d gm gs P
1-real madrId 4 4 0 0 11 2 12
2-Fc Basel 4 2 0 2 6 6 6
3-lIVerPool 4 1 0 3 2 6 3
4-ludogorets razgrad 4 1 0 3 3 8 3

gruPo c J V e d gm gs P
1-Bayer leVerkusen 4 3 0 1 7 3 9
2-monaco 4 1 2 1 1 1 5
3-zenIt 4 1 1 2 3 4 4
4-BenFIca 4 1 1 2 2 5 4

gruPo d J V e d gm gs P
1-BorussIa dortmund 4 4 0 0 13 1 12
2-arsenal 4 2 1 1 9 7 7
3-anderlecht 4 0 2 2 5 9 2
4-galatasaray 4 0 1 3 3 13 1

gruPo e J V e d gm gs P
1-Bayern münchen 3 3 0 0 9 1 9
2-roma 3 1 1 1 7 9 4
3-manchester cIty 3 0 2 1 3 4 2
4-cska moskVa 3 0 1 2 3 8 1

gruPo F J V e d gm gs P
1-ParIs sg 3 2 1 0 5 3 7
2-Barcelona 3 2 0 1 6 4 6
3-aJax 3 0 2 1 3 5 2
4-aPoel 3 0 1 2 1 3 1

gruPo g J V e d gm gs P
1-chelsea 3 2 1 0 8 1 7
2-schalke 04 3 1 2 0 6 5 5
3-marIBor 3 0 2 1 2 8 2
4-sPortIng 3 0 1 2 4 6 1

gruPo h J V e d gm gs P
1-Fc Porto 3 2 1 0 10 3 7
2-shakhtar donetsk 3 1 2 0 9 2 5
3-Bate BorIsoV 3 1 0 2 2 14 3
4-athletIc 3 0 1 2 2 4 1

Malmö 0-2 Atlético Madrid
Juventus 3-2 Olympiacos

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

Zenit 1-2 Bayer Leverkusen
Benfica 1-0 Monaco

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

CSKA Moskva 2-2 M. City
Roma 1-7 Bayern München

Barcelona 3-1 Ajax
APOEL 0-1 Paris SG

Schalke 04 4-3 Sporting
Chelsea 6-0 Maribor

FC Porto 2-1 Athletic
BATE Borisov 0-7 S. Donetsk

europA leAgue
GRuPO E: 
 PSV 1-0 Estoril Praia
 Estoril Praia 2-0 Panathinaikos
 Dynamo Moskva 06/11  18:00 Estoril Praia
 Estoril Praia 27/11  20:05 PSV
 Panathinaikos 11/12  18:00 Estoril Praia
GRuPO J: 
 Rio Ave 0-3 Dynamo Kyiv
 Aalborg BK 1-0 Rio Ave
 Steaua Bucuresti 2-1 Rio Ave
 Rio Ave 06/11  20:05 Steaua Bucuresti
 Dynamo Kyiv 27/11  18:00 Rio Ave
 Rio Ave 11/12  20:05 Aalborg BK

f1: lewis HamiltoN a dois 
Passos de ser CamPeão...

Lewis Hamilton ven-
ceu domingo passado 

o gp dos estados-unidos, 
disputado no circuito das 
américas, em austin. 
Verdadeiramente tranquilo 

e com uma pilotagem digna 
de um campeão , o inglês 
soube superar o seu compa-
nheiro de equipa Nico Ros-
berg na pista e criar uma 
vantagem durante toda a 
corrida que o levou ao mais 
alto degrau deste pódio .  
Daniel Ricciardo completou 
para a Red Bull, superando 
a Williams de Felipe Massa 

na terceira posição .
O brasileiro conseguiu 

superar o companheiro de 
equipe, Valtteri Bottas, ain-
da na largada e chegou a 
andar em terceiro na corri-
da. Porém, um erro de estra-
tégia e de parada nas boxes 
prejudicou o desempenho 
de Massa, que ainda ensaiou 
uma pressão no final da pro-
va para subir ao pódio, mas 
teve de se contentar em ser 
o quarto. 
Fernando Alonso protago-

nizou lutou lindamente todo 
o  longo do GP e terminou 

com o sexto lugar, porém 
muito distante dos rivais à 
frente, e, ainda, segurado a 
pressão de Sebastian Vettel, 
que largou dos boxes e fez 
uma corrida de recuperação. 
Kevin Magnussen, Jean 

Éric-Vergne e Pastor Mal-
donado completaram o top-
10. Foi o primeiro ponto do 
venezuelano na temporada, 

em uma corrida conturbada: 
o piloto da Lotus teve duas 
punições de stop-go. Já 
Vergne está a ser investiga-
do por uma ultrapassagem 
agressiva sobre Romain 
Grosjean e ainda pode ser 
punido. O francês terminou 
a prova na decima primeira 
posição.
Com o resultado, Hamilton 

abre 24 pontos de vantagem 
na liderança do campeonato 
sobre Rosberg. Com pon-
tos dobrados para o GP de 
Abu Dabi, ainda restam 75 
em disputa e a luta pelo tí-

tulo está aberta. Mas...basta 
a Lewis Hamilton terminar 
as duas corridas em segun-
do lugar e ele será efetiva-
mente Campeão do Mun-
do de 2014 . Hamilton diz 
que e um sentimento mui-
to especial ultrapassar Ni-
gel Mansell como o maior 
vencedor na historia da F1. 
Lewis Hamilton alcançou a 

sua 32 victoria em carreira. 
A corrida também marcou a 
10 vitória nesta temporada 
a quinta consecutiva. “Sou 
privilegiado estar no topo 
das vitórias”.
A prova prosseguiu sem 

grandes alterações duran-
te a primeira volta ou pelo 
menos ate ao final da passa-
gem, quando Perez acertou 
a traseira de Raikkonen  la-
teral de Sutil. O Finlandês  
seguiu tranquilo na prova 
,mas os outros dois nao ,que 
ficaram pelo caminho, cheio 
de detritos. Resultado Carro 
de segurança na pista e mu-
dança de estratégias para 
muitos, que foram diretos 
para as boxes para trocarem 
de pneus duros. Sergio Pe-
rez recebeu sete posições de 
penalidade no GP do Brasil 
pelo acidente .
próximo encontro do-

mingo no gp do Brasil.

HéLder dias
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estAdos unidos (mls)

1-Freamunde 26 13 8 2 3 18 6
2-uD Oliveirense 25 13 7 4 2 15 11
3-Chaves 24 13 6 6 1 18 12
4-Benfica B 23 13 6 5 2 25 16
5-Tondela 21 13 5 6 2 19 17
6-Beira-Mar 21 13 6 3 4 16 15
7-FC Porto B 20 13 6 2 5 20 11
8-u. Madeira 19 13 5 4 4 18 14
9-Farense 18 13 5 3 5 9 11
10-V. Guimarães B 18 13 5 3 5 22 20
11-Sporting B 18 13 5 3 5 15 15
12-Portimonense 17 13 4 5 4 15 14
13-Leixões 17 13 5 2 6 15 18
14-Olhanense 16 13 4 4 5 17 20
15-Feirense 16 13 4 4 5 18 18
16-Sp. Covilhã 16 13 4 4 5 17 18
17-Atlético CP 15 13 4 3 6 23 20
18-Desp. Aves 15 13 4 3 6 9 16
19-Ac. Viseu 14 13 3 5 5 14 18
20-Santa Clara 14 13 2 8 3 12 16
21-Marítimo B 14 13 4 2 7 13 25
22-SC Braga B 13 13 3 4 6 16 18
23-Oriental 11 13 2 5 6 10 15
24-Trofense 11 13 3 2 8 12 22

  P J V E D GM GS

1-Benfica 22 9 7 1 1 21 6
2-FC Porto 21 9 6 3 0 17 3
3-V. Guimarães 20 9 6 2 1 18 7
4-P. Ferreira 17 9 5 2 2 14 9
5-Belenenses 17 9 5 2 2 14 11
6-Sporting 16 9 4 4 1 17 9
7-SC Braga 15 9 4 3 2 13 7
8-Rio Ave 14 9 4 2 3 16 10
9-Moreirense 13 9 3 4 2 7 8
10-Marítimo 12 9 4 0 5 15 14
11-Estoril Praia 9 9 2 3 4 13 18
12-Nacional 8 9 2 2 5 6 11
13-V. Setúbal 8 9 2 2 5 7 16
14-Académica 8 9 1 5 3 7 9
15-Arouca 8 9 2 2 5 5 16
16-Boavista 7 9 2 1 6 6 18
17-Penafiel 4 9 1 1 7 6 18
18-Gil Vicente 3 9 0 3 6 7 19

  P J V E D GM GS

Benfica 1-0 Rio Ave
Penafiel 1-2 Estoril praia

v. guimarães 3-0 Sporting
fc porto 2-0 Nacional

p. ferreira 4-1 V. Setúbal
Marítimo 1-2 moreirense

Gil Vicente 1-1 Arouca
Académica 1-1 SC Braga
belenenses 3-1 Boavista

reSultAdoS
Arouca - V. Guimarães 07/11  15:30
SC Braga - Gil Vicente 08/11  15:15
Boavista - Penafiel  09/11  11:00
Moreirense - Belenenses 09/11  11:00
Nacional - Benfica  09/11  11:00
V. Setúbal - Marítimo 09/11  11:00
Sporting - P. Ferreira 09/11  13:00
Estoril Praia - FC Porto 09/11  15:15
Rio Ave - Académica 10/11  15:00

10ª jornAdA - horAS de montreAl

quiNta-feira 6 de Novembro
- HomeNaGem aos miNistros Carlos leitão e CHarles sousa
sábado 8 de Novembro
- iNauGuração da Nova sala
  de alfred dallaire | memoria em laval

Guimarães vs  SC Braga 2014-11-23  10:00
Atlético CP vs  Marítimo 2014-11-23  10:00
Vieira  vs  Freamunde 2014-11-23  10:00
Sª Maria  vs  Santa Eulália 2014-11-23  10:00
Famalicão  vs  Fafe  2014-11-23  10:00
P. Ferreira  vs  Riachense 2014-11-23  10:00
Trofense  vs  Belenenses 2014-11-23  10:00
Sp. Espinho  vs  Sporting 2014-11-23  10:00
Vizela  vs  Operário Lagoa 2014-11-23  10:00
Benfica  vs  Moreirense 2014-11-23  10:00
Gil Vicente  vs  Varzim 2014-11-23  10:00
Nacional vs  Ribeirão 2014-11-23  10:00
Oriental  vs  V. Setúbal 2014-11-23  10:00
Feirense  vs  Chaves  2014-11-23  10:00
Rio Ave  vs  uD Oliveirense 2014-11-23  10:00
Desp. Aves  vs  Penafiel 2014-11-23  10:00

4ª eliminatória
2014/2015

plAy-oFF
FC Dallas  2-1  Vancouver Whitecaps

NY Red Bulls  2-1  Sporting KC

ferNaNdo saNtos revela
CoNvoCados Na sexta-feira
selecionador nacional 

anuncia esta sexta-fei-
ra a lista de convocados 
para os jogos com a armé-
nia e com a argentina. 
O selecionador nacional 

Fernando Santos revela 
esta sexta-feira os convo-
cados de Portugal para o 
confronto com a Arménia, 
de qualificação para o Eu-
ropeu de 2016, no Algar-
ve, e para o jogo particu-
lar frente à Argentina, em 
Manchester. A conferência 
de imprensa está agenda-
da para as 12h30 (hora de 
portugal) no auditório Ma-
nuel Quaresma, na sede da 
FPF, em Lisboa. Portugal 

defronta a Arménia a 14 
de novembro, em jogo do 

Grupo I de apuramento 
para o Europeu de 2016, 
que vai decorrer no Es-
tádio do Algarve, a partir 
das 14h45, e quatro dias 

depois vai ter pela fren-
te a Argentina, num par-

ticular marcado para Old 
Trafford, em Manchester, 
Inglaterra, e com início 
marcado igualmente para 
as 14h45.

bruNo de CarvalHo Pede
desCulPa Por JorNada NeGra

miCHelle eNCerra o aNo No 127º luGar

tenista portuguesa des-
ceu duas posições no 

ranking WTA liderado 

pela norte-americana Se-
rena Williams. Michelle 

Larcher de Brito encerrou 
o ano como melhor portu-
guesa no ranking WTA de 

forma destacada, ocupando 
o 127.º lugar, menos dois 

do que na semana passada, 
ao passo que Bárbara Luz 
surge em 408.º lugar e Ma-
ria João Koehler em 689.º. 
Entre as dez primeiras, não 
se registou qualquer altera-
ção, com a norte-americana 
Serena Williams bem no 
topo, à frente da russa Ma-
ria Sharapova e da rome-
na Simona Halep. A alemã 
Andrea Petkovic e a italia-
na Flavia Pennetta, vence-
dora e finalista dos Mas-
ters de Sófia, garantiram 
uma posição no “top-15”, 
fechando o ano em 14.º e 
13.º, respetivamente.

presidente do clube fez 
duras criticas à atua-

ção da equipa principal em 
Guimarães (3-0) e da equi-
pa B com o Atlético (5-0). 
“Ao nível do futebol sénior 
este fim-de-semana jamais 
poderá ser esquecido. Quer 
a equipa principal quer a 
equipa B brindaram os spor-
tinguistas com péssimas 
exibições que não dignifica-
ram o nosso clube e a nossa 

camisola. Não demonstra-
ram garra nem vontade de 
vencer e isso é lamentável 

só nos restando pedir des-
culpa por não termos sido 
dignos do clube que repre-
sentamos”, escreveu Bruno 
de Carvalho no Facebook. 
O presidente do Sporting 
referia-se à derrota em Gui-
marães (3-0) da equipa de 
Marco Silva, e à humilha-
ção da equipa B de João de 
Deus, que foi goleada, por 
5-0 pelo Atlético, este do-
mingo.

Meias-Finais (East)
 1ª Mão 2ª Mão
Columbus Crew - NE Revolution   2-4 09/11  17:00
NY Red Bulls - DC united   2-0 08/11  14:30 

Meias-Finais (West)
 1ª Mão 2ª Mão
Real Salt Lake - LA Galaxy 0-0 09/11  19:30
FC Dallas - Seattle Sounders 1-1 10/11  22:30

Taça da Liga | segunda fase
 1ª Mão 2ª Mão
Atlético CP (1-3) Gil Vicente   0-2 1-1
u. Madeira (6-4) P. Ferreira   4-2 2-2
Tondela (1-2) Arouca 1-1 0-1
Oriental - Boavista 0-0 16/11  11:00
Ac. Viseu (3-3) Belenenses 3-1 0-2 (1-4) g.p.
Sp. Covilhã - Penafiel 3-1 16/11  11:00
Trofense (3-3) Moreirense 1-2 2-1(4-5) g.p.
Chaves - Rio Ave 1-1 16/11  13:30
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Missa pelos defuntos
doMingo, 9 de noveMbro pelas 11h00
Missa presidida pelo pe. Jean-paul bars


