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11
Presidente do eurogruPo critica
declarações da troika aPós
missão a Portugal

o presidente do eurogrupo criticou, em Bruxelas, a forma como as 
instituições da ‘troika’ deram publicamente conta das suas con-

clusões após a primeira missão de monitorização pós-programa a por-
tugal, lamentando não ter tido antes acesso ao relatório.

legionella de Vila Franca
de Xira já chegou
a angola e Peru 12

obama assume
resPonsabilidade Por
derrota nas eleições

11

o presidente dos estados unidos, Barack obama, assumiu a res-
ponsabilidade pela derrota dos democratas, que lidera, nas elei-

ções intercalares de terça-feira.
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AgendA comunitáriA
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.

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.

2º gala dos artistas
A Associação Portuguesa do Canadá em conjunto com a Marie Josée 
Cordeiro e Eddy Sousa, organizam o 2º Gala dos Artistas, no sába-
do dia 7 de fevereiro de 2015 a festa dos cantores e grupos da co-
munidade. Em primeiro lugar, quem quer juntar-se a esta festa para 
participar e cantar neste grandioso evento, podem nos contatar. Em 

segundo lugar, já estamos a reservar lugares para este grandioso evento. para 
qualquer informação ou reservas marie josée cordeiro: 514-255-2021 su-
zete Nobre: 514-593-5395 e 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 Desjardins Portuguesa, 
vai promover um concerto de Cristina Branco (voz) e João Paulo 

Esteves da Silva (Piano) com o tema O fado no sentido, 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 Concor-
dia). A entrada é livre, devendo os interessados solicitar o seu bilhete de ingres-
so 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

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.

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

Festas do clube oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza no dia 15 de novem-
bro pelas 19 horas a sua festa tradicional de São Martinho. A festa será 
animada pelo DJ Fernando Vinagre. Não faltará as boas castanhas 
asada. Informamos também que o 36º Aniversário do Clube Oriental 
vai se realizar no dia 6 de dezembro de 2014 pelas 19 horas. A festa 

será animada pelo cojunto conctacte e o melhor da comunidade Joe Puga. A 
ementa será: Entrada, salada, sobremesa e o prato princinpal filé-mignon com 
batata e legumes. para mais informações: 514-342-4373.

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

jornadas mundiais da juventude na Polónia em 2016.

ProgrAmAção
                       SemAnAl
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ManueL de 
sequeira rodrigues

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

Domingo: 10h00-13h30

EDITORIAL

a era dos eXtremos e o eXército laboral na reserVa

a economia mundial em fase de rápida glo-
balização é baseada em firmas privadas e 

transnacionais que estão a fazer todos os pos-
síveis para existir à margem de leis dos Go-
vernos e impostos, o que limita severamente 
até os grandes Governos para controlar as 
suas economias nacionais. Na verdade, graças 
ao liberalismo e forças ocultas predominantes 
do mercado livre, os Estados estão de facto a 
deixar muitas das suas tradicionais atividades 
diretas... serviços postais, polícia, prisões, até  
mesmo partes vitais das suas Forças Arma-
das, nas mão de contratantes privados e com 
fins lucrativos. Foi calculado que trinta mil ou 
mais desses ditos contratantes privados estão 
presentemente em atividade no Iraque.
Graças a este desenvolvimento e a uma inun-

dação do globo terrestre por pequenas mas alta-
mente eficazes armas de guerra, a força armada 
já não é monopolizada pelos Estados e seus agen-
tes. A obediência dos cidadãos está a desaparecer 
com igual rapidez. A extraordinária ascenção da 
tecnologia e de outros meios de manter os cida-
dãos debaixo de vigilância em todos os instantes: 
câmaras de circuito fechado, escutas telefónicas, 
acesso a dados pessoais e a computadores... Não 
tornou o Estado e a lei mais efetivos ou seguros, 
embora tenha tornado os cidadãos menos livres.
Tudo isto aconteceu numa era de globalização 

dramaticamente acelerada, que istá a potenciar o 
aparecimento de disparidades regionais por todo 
o planeta, uma vez que, devido à sua própria na-
tureza, a globalização gera crescimento desequi-
librado. A ciência e a tecnologia, a economia, as 
várias infra-estruturas técnicas e em menor grau, 
as instituições culturais e os que estão, nomea-
damente o Estado e as políticas. Por exemplo, a 
globalização conduz logicamente a um aumento 
de fluxo de imigração laboral, de zonas mais po-
bres para regiões mais ricas: mas isso gera ten-
são social e política em muitos dos Estados afe-
tados, sobretudo nos países ricos da velha região 
norte-atlântica, ainda que, em termos globais, tal 
movimento seja modesta e m esmo hoje apenas 
3.5 por cento da população mundial vive fora do 
seu país natal.
Ao contrário do movimento de capitais e comu-

nicações, os Estados e as políticas conseguiram 
até agora colocar obstáculos eficazes no cami-
nho das migrações laborais e a democracia libe-

ral mostrou-se incapaz de criar mais postos de 
trabalho em alternativa às perdas. A globaliza-
ção “laissez-fair” dos últimos vinte anos caiu no 
erro, na medida em que foi obra de governos que 
sistematicamente removeram os obstáculos do 
seu caminho, seguindo os conselhos das maiores 
autoridades entre os economistas com especiali-
zação técnica, sem atenção às consequências so-
ciais e humanas de um capitalismo global livre. 
O Banco Mundial chegou à conclusão de que, 
para a maior parte da população mundial, a pala-
vra “globalização” sugere medo e insegurança e 
não oportunidades e inclusão.
a antipatia pela globalização é tão profun-

da que uma retirada das políticas orientadas 
para o mercado e um retorno ao protecionis-
mo são possibilidades reais. a democracia é 
popular e todo o governo é feito com o con-
sentimento livre do povo.
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jorge correia

dignidade na morte

nas últimas semanas desenrolou-se uma 
situação interessante nos eua relaciona-

da com a morte assistida ou eutanásia, sobre 
uma forma mais politicamente aceite.
Brittany Maynard era uma jovem de 29 anos de 

idade que sofria de um cancro no cérebro em fase 
terminal para o qual a medicina não tem qualquer 
solução de reparação ou contenção. No passado 
dia 1 de Novembro ela decidiu deixar este mun-
do de forma assistida, vulgo suicídio assistido ou 
eutanásia, alegando que todo o ser humano tem o 
direito de morrer em dignidade.
Tornou-se assim o mais recente rosto America-

no pelo direito a morrer por vontade própria no 
seguimento de doença incurável e terminal. Este 
assunto é deveras polémico pois consoante o país 

mais ou menos devotado à religiosidade mais ou 
menos cria extremismos de posição. Se por um 
lado temos os defensores ferrenhos da morte as-
sistida que tentam acima de tudo furtar-se a um 
sofrimento doloroso por nada verem de vantajo-
so em passar por determinada situação, por outro 
lado temos os defensores não menos ferrenhos da 
necessidade de levar a vida até ao fim seja a que 
preço for por considerarem que a vida é uma dá-
diva da Divindade, independentemente do nome 
que Esta toma consoante a religião em causa, e 
por tal a vida não nos pertence e por conseguinte 
não podemos dispor dela a nosso bel-prazer.
Se à primeira vista nos podemos posicionar fa-

cilmente numa das posições acima descritas, isso 
não nos deve no entanto impedir de analisar fria-
mente a situação nas suas diversas fases. A primei-
ra questão que se coloca é do que podemos con-
siderar como uma morte digna. Será que alguém 
que acaba a sua vida vítima de uma doença para a 
qual não contribuiu conscientemente se pode con-

siderar passando por uma morte indigna? Conhe-
ço um caso com uma condição similar a Brittany 
Maynard, cujo nome não tenho o direito a expor, 
mas com o qual tive a oportunidade de estar mui-
to recentemente. Em conversa com a pessoa em 
questão verifiquei a sua disposição combativa e 
bem disposta ainda que visivelmente agastada 
pela doença e respectivos tratamentos. Esta pes-
soa decidiu, ainda que com o prognóstico pratica-
mente condenatório, enveredar pelo combate pela 
vida. A sua disposição foi-me inspiradora, ainda 
que a balança da saúde penda a meu favor. Onde 
está a indignidade? Poderemos chamar de indigna 
a morte de uma pessoa que se recusa a baixar os 
braços, que alimenta a boa disposição e que luta 
até ao fim? Por mais que insistam não posso dei-
xar de admirar estas pessoas que aproveitam uma 
situação difícil para nos dar uma lição de vida. 
Podemos assim definir que a dignidade da morte 
não se prende com o tipo de morte em si mesma 
mas sim com a disposição e motivação com que a 
enfrentamos, qualquer que seja a forma com que 
a morte se revista para cada um de nós. Por aca-
so não glorificamos os soldados que tombam em 
combate muitas vezes em mortes excruciantes? 
Porque não render homenagem também aos sol-
dados da vida que enfrentam com coragem, força 
e determinação as batalhas da vida?
Não pretendo nem considero que devamos exer-

cer um julgamento moral sobre a escolha de Bri-
ttany Maynard. Pessoalmente considero que a 
liberdade deve existir na sua mais irrestrita con-
dição, desde que haja conhecimento e responsa-
bilidade para tal. Aqui falham diversas situações 
entre as quais destaco o desenvolvimento e a uti-
lização alargada de cuidados paliativos para mi-
nimizar ou mesmo eliminar o sofrimento a estes 
doentes que se encontram em fase terminal. Por 
outro lado a sociedade em geral desligou-se bas-
tante dos ensinamentos do passado, pois nessas 
alturas as vidas eram em geral muito mais duras, 
a medicina muito pouco desenvolvida e os cuida-
dos de saúde inexistentes, no entanto as suas gen-
tes amavam a vida como uma dádiva (indepen-
dentemente da sua religiosidade) e não como um 
objeto do qual se deveriam livrar quando este des-
se mais problemas ou sofrimento do que prazer. 
A educação do ser humano aqui falha pois se por 
um lado nos prende à vida pelos prazeres que esta 
nos pode oferecer, por outro lado nada mais ofe-
rece além desses mesmos prazeres, nem mesmo a 
compreensão e satisfação íntima pelos combates 
pessoais que formam a vida no seu todo. 
A evolução do ser humano tornou-o mais sen-

sível à prisão dos prazeres do consumismo mas 
insensibilizou-o completamente à dignidade da 
luta e dos princípios humanos dos quais muitas 
personalidades da História recente ou mais re-
mota foram expoentes significativos.
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SupEr ESpEcial!
com compra de 4 pneus novos, 

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

sobre o alinhamento!

transmission cr, os Verdadeiros esPecialistas
uma garagem especializada 

em transmissões, e, mecânica 
geral, na grande região de Mon-
treal.
Em 1998, Michel Ravenda e José 

Carlos Cintrão fundaram a sua pró-
pria garagem. Estes dois mecânicos 
já tinham trabalhado juntos e a eles 
dois acumulam mais de 30 anos de 
experiência em mecânica geral e 
transmissões. Outrora situados no 

7911 St-Michel, Montreal, onde o 
sucesso dos serviços aí prestados, 
resultou num aumento extraordiná-
rio da clientela.
Afim de melhor servir ainda os 

nossos clientes, resolvemos mudar 
para um lugar mais vasto e mais 
moderno.
Encontramo-nos agora numa nova 

e mais espaciosa garagem, situa-
do no Boulevard Ray Lawson em 
Anjou, onde os nossos presentes e 
futuros clientes poderão benificiar 
num acolhimento e professionalis-
mo ainda mais adequado.
Aqui será um prazer para a nossa 

equipa, ajudar a resolver os proble-
mas mecânicos, assim como aranjar 
a transmissão do seu carro, seja ela 
automática ou manual.
Os nossos mecânicos profissionais 

estão prontos para servir os clientes  
particulares assim como as vossas 

sempresas.
Concessionários, departamentos 

da polícia, aeroportos, garagistas e 
vilas, fazem parte da nossa clientela 
satisfeita há mais de 15 anos.

Um só lugar para todos os tipos  de 
reparações mecânicas sobre auto-
móveis, camiões ligeiros ou vehicu-
los 4x4. Somos certificados “Mega 
Pneu” razão pela qual podem ofere-
cer as melhores marcas de pneus no 

mercado.
A honestidade, os preços competi-

tivos e a garantia dos trabalhos exe-
cutados, farão de você um cliente 
satisfeito.
Podem também fornecer um vehi-

culo para sua conveniência enquan-
to executamos as devidas repara-
ções do seu carro.
São membros da “Association des 

Gens d’Affaires et Professionnels 
du Québec”, da “Fédération ca-
nadienne de l’entreprise indépen-
dante” e vendedor certificado 
Méga Pneu, Fornecedor autorizado 
NOKIAN.
O inverno está ás nossas portas e 

com ele as surpresas que um vehi-
cule mal preparado, pode trazer a 
qualquer condutor.
Fáça uma visita e permita fazer 

uma inspeçção dos pontos mais im-
portantes e suscepectíveis de vos 

causar problemas durante o duro 
inverno do Quebec.
Se não tiver, para já, essa possibi-

lidade, aqui vos deixo estas dicas, 
que poderão prevenir futuras  e dis-

pendiosas reparações:
- Mudar o óleo do motor 
- Óleo syntético é melhor para o 

inverno, pois facilita o arranque.

- Pneus de inverno em bom estado
- Líquido para limpar os vidros
- Lavar o seu carro sempre que 

possível, afim de eliminar depositos 
de calcium (sal)

- Verificar a bateria.
- Verificar outros liquidos, a direc-

ção e o alinhamento.
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SAbiAS que...

Quantas casa dos
açores eXistent 

no mundo?
frANcIscA rEIs

Hoje existem 14 casas dos Acores: 5 no bra-
sil, 3 em portugal continental, 3 no canadá, 2 
nos Estados-unidos, 1 no uruguai.

1927: A primeira Casa dos Açores foi fundada em 
Lisboa no continente.
1952: A segunda foi fundada no Rio de Janeiro.
1977: A terceira foi na cidade de Hilmar, Califórnia
1978: A quarta foi na cidade de Montreal, Casa 
dos Acores do Québec.
1980: Mais 3 Casa dos Açores: na cidade do Por-
to, São Paulo, e na Baía no Brasil.
1982: Rhode Island, da Nova Inglaterra, atual-
mente sedeada em Fall River.
1985: Em Toronto na província de Ontário no Ca-
nadá
1992: Na cidade de Winnipeg no Canadá
1993: Na cidade de Faro, Portugal
1999: Santa Catarina, Brasil
2003: Rio Grande do Sul
2013: Uruguai
Estas Casas dos Acores são diferentes na dis-

tancia das nossas comunidades mas no senti-
mento e na partilha da nossa cultura e tradições 
como a semana cultural das Casas dos Açores, 
as festas religiosas do Senhor Santo Cristo, as po-
pulares festas em louvor do Espírito Santo, somos 
todas iguais. Graças ao Governo Regional dos 
Açores pelo seu apoio que oferece a estas tão im-
portantes instituições sem este apoio seria muito 
difícil manter estas Casas dos Açores. Como diz o 
antigo ‘Nos saímos das Ilhas, mas as Ilhas nunca 
saiam de nós.

Fados e guitarradas
no estrela do oceano

Foi por azar que por lá passei e aconteceu, é 
assim que dizem os fadistas, os artistas..., 

o fado acontece, e depois...
E depois “aconteceu” fado no Estrela, e aconte-

ceu que eu por la passei e disse ao Alcindo que 
escreveria umas coisinhas no Jornal que tão ge-
nerosamente me acolhe no seu seio. 
A noite foi muito agradável,sobretudo que a mi-

nha conversada normalmente não aparece por lá, 
eu aproveito pra namorar, mas aconteceu que ela  
foi lá e trouxe companhia...minha filha Sarah... 
ainda bem...que eu não estava a ingatar.
O serão mesmo se não deu pra namorar foi 

óptimo, os artistas não precisavam de apresen-
tação mas tenho vou nomeá-los, porque eles e 
ela a Jordelina Benfeito, primeiro as mulheres, 
dizia eu, os artistas, foram muito bons, o Antó-
nio Moniz na guitarra portuguesa, e o sempre, 
ia dizer lindo, mas não digo... o sempre agradá-
vel de ouvir com sua voz castiça e única, o Luís 

Duarte na viola, que encantou as pessoas que se 
deslocaram ao Estrela pra ouvir fado. Mas, tem 
sempre um mas, ele não conseguiu encantar a 
Rosie, senhora sua esposa pra vir cantar um fa-
dinho... nem sempre “acontece” fado... e a Rosie 
veio confirmar a regra. E, aconteceu também que 
o Chico, ele as vezes é bom nas cantorias... diz 
umas coisinhas à moda da Terceira, mas, no fim 
da noite sem mesmo cantar ele estava cansado, o 
meu colega de mesa pediu uma água das pedras, 
ele trouxe um café, ainda bem que o cliente é do 
continente, porque se fosse eu, dizia que não fala 
Japonês, acontece que sou de São Miguel. 
Quero lembrar ao meu amigo Edy que o fado é 

um desporto violento, e, vou por um ponto final 
nesta minha humilde colaboração citando uma 
passagem dum fado, que ouvia distraídamente 
domingo à tarde em casa. Sim, às vezes aconte-
ce fado na minha casa, e, posso vos garantir que 
toco muito bem... rádio. 
Lembrei-me de uma certa fadista que tinha 

uma linda voz, mas infelizmente já não acon-
tece fado pra ela, no rádio cantava “nestas 
noites de fado tento sempre lembrar-me de 
ti”, de quem?... não sei.

josé de sousa

halloween em anjou

HuMBerto caBraL

se analisarmos o modo como o Halloween 
é celebrado hoje, veremos que pouco tem 

a ver com as suas origens: só ficou uma alusão 
aos mortos, mas com um carácter completamen-
te distinto do que tinha no princípio. Temos por 
exemplo o costume dos “disfarces”, muito pos-
sivelmente nascido na França entre os séculos 
XIV e XV. Também eram feitas representações 
cénicas, com pessoas disfarçadas de personalida-
des famosas e personificando inclusive a morte.

Possivelmente, a tradição de pedir um doce, sob 
ameaça de fazer uma travessura (trick or treat, 
“doce ou travessura”), teve origem na Inglater-
ra. Com tudo isso podemos ver que esta tradição 

não se festeja só para os Canadianos e America-
nos mas também através do mundo. 

No Centro Comunitário do Espírito Santo de 
Anjou festejou o Halloween no dia 1 de novem-
bro pelas 19h30 com uma sala cheia de masca-

rados e animada pelo grande artista e amigo de 
todos, Jimmy Faria.
parabéns a todos por participarem nesta 

noite de fantasias e de “horror”…
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a Família esPiritual

grande parte do ser humano, 
digamos humanidade, jul-

ga que a vitória sobre o poder do 
pecado se alcança no perdão que 
se faz nas “orações habituais”. 
Será possível conhecer a fonte do 
perdão do pecado, e ignorar o se-
gredo sobre o poder do pecado? é 
possível “ter vida das alturas” e 
carecer de vitalidade vitoriosa? O 
hábito de orar em rotina repetida 
é suficiente para uma provisão di-
vina considerada religiosa? 
Claro que não. Os judeus sempre 

foram religiosos a seu modo, mas 
quiserem matar Jesus! Na Festa dos 
Tabernáculos, em Galileia, onde os 
judeus procuravam matá-lo, o Se-
nhor   se desviou dela, e acabou por 
“subir em oculto”; “Havia grande 
murmuração a seu respeito entre as 
multidões... Uns diziam: Ele é bom. 
E outros diziam: Não, antes engana 
o povo”, (João 7: 1,10-12). Porém, 
“no último dia da Festa, levantou-se 
Jesus  e exclamou: Se alguém tem 
sede, venha a mim e beba. Quem 
crer em mim, do seu interior fluirão 
rios de água viva. Isto el disse com 
respeito ao Espírito que haviam de 
receber os que nele cressem; pois 
o Espírito até aquele momento não 
fora dado”. (João 7: 37-39). Duran-
te esta Festa cada dia levavam água 
do tanque de Siloé ao templo. Um 
coro repetia palavras de Isaías 12:3, 
e depois o sacerdote derramava a 
água na terra. Simplesmente uma 
amostra religiosa...
Ainda hoje, a pesar das muitas 

conversões no mundo inteiro, exis-
te maioria de existência no povo 
religioso, ignorante de uma Trinda-
de unida como sendo o ministério 
completo do único Deus glorioso, 
Igrejas que recusam aceitar a perso-
nalidade do Espírito Santo, e outras 
que se desviam de lhe render glória. 
Todavia, a Bíblia sagrada tem imen-
sas passagens para aprendizagem.
    O “Novo nascimento do crente” 

não é mudar de religião, ou misturar 
uma quantidade de ideias na sua ca-
beça para as suas orações, e pensar 
que Deus se submete à sua rotina 
verbal. É interessante saber que o 
apóstolo Paulo, tratando do pendor 
do Espírito, disse que “o pendor da 
carne é inimizade contra Deus”; 
portanto, os que estão na carne não 
podem agradar a Deus. Mas, quan-
do o Espírito Santo aplica a Pala-
vra, e leva o pecador a confiar em 
Jesus, tem lugar então o milagre do 
“Novo Nascimento”. O apóstolo 
Paulo também disse: “Não entris-
teçais o Espírito de Deus, no qual 
fostes selados para o dia da reden-
ção”; (Efésios: 4: 30). Um selo é si-
nal de identificação e propriedade: 
está em foco a propriedade de Deus 
e a nossa seguridade. “Também o 
Espírito, semelhantemente, nos as-
siste em nossa fraqueza; porque não 
sabemos orar como convém, mas o 
mesmo Espírito intercede por nós 
sobremaneira, com gemidos ine-
xprimíveis”; (Romanos 8:26). Há 
quem veja aqui uma alusão à oração 
em línguas, mas não conhecemos 
confirmação.
O Espírito Santo arroja luz e com-

preensão à Bíblia, e isto porque 
está para guiar cada um à verdade 
da iluminação espiritual. Também 

está escrito: “Quando vier o Espíri-
to da verdade, ele vos guiará a toda 
a verdade; porque não falará por si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido e vos anunciará as coisas 
que hão de vir”; (João 16: 13). Os 
provérbios 3: 5-6, dão-nos conse-
lho: “Confia no Senhor, de todo o 
teu coração e não te estribes no teu 
próprio entendimento”. Regista: “O 
fruto do Espírito é: amor, alegria, 
paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, do-
mínio próprio. Contra estas coisas 
não há lei; (Gálatas 5: 22-23). Co-
nhecedores de tudo isto, alguns de 
nós, quando oram, usam Graça para 
Jesus, Misericórdia para Jehová, e 
Unção para o Espírito Santo; e dis-
tribuem o sentido de obediência, 
respeito e amor.
A vida abundante do crente sal-

vo, ajusta-o ao controle do Espírito 
Santo, e leva-o ao processo de uma 
família espiritual. Mais ainda: uma 
relação nova  com Jesus Cristo, que 
vive dentro de nós, leva-nos às al-
turas dos nossos anseios e, mesmo 
nas surpresas dos trágicos suplícios 
da vida, a intervenção do Salvador 
está disposta a dar-nos alívio e bên-
ção. Deus, sabendo que o  corpo do 
cristão passou a ser um templo, um 
altar, e o Espírito Santo uma espera 
para proceder em ação no seu mi-

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

nistério, efetuará o toque do crente 
para ter controle da sua vida.
O Espírito Santo está intimamente 

relacionado com o Pai e com o Fi-
lho, pois seria fora da Trindade que 
forma o Deus triuno, e daria razão 
aos descrentes que afirmam ser uma 
simples energia e influência. Ser-
vem-se das palavras gregas em sin-
tonia como “sopro” ou “vento”, que 
não significa personalidade. Po-
rém, os actos do Espírito Santo são 
próprios de uma pessoa. Possuem 
vontade, e esquadrinham as profun-
didades de Deus: “Quem tem ou-
vidos, ouça o que o Espírito diz às 
Igrejas: Ao vencedor dar-lhe-ei que 
se alimente da árvore da vida que 
se encontra no paraíso de Deus”; 
(Apocalipse 2:7).”Deus nos revelou 
pelo Espírito, porque o Espírito a 
todas as coisas perscruta, até mes-
mo as profundidades de Deus” (1ª 
Coríntios 2:10). E mais: “Um só e o 
mesmo Espírito realiza todas as coi-
sas, distribuindo-as como lhe apraz, 
a cada um individualmente” (Idem, 
12:13).
Não pode haver avivamento em 

nossas Igrejas, até que haja um 
sincero reconhecimento da nossa 
pobreza espiritual, e da provisão 
que deus fez para suprir a neces-
sidade dos grupos que pertencem 
à “Família espiritual”.

j. j. Marques
da siLVa

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
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como o Verão de São Martinho.
Celebrou-se no passado sábado, dia 8 de no-

vembro 2014, a tradicional festa do padroeiro do 
bom vinho, na sua sede situado no 8672 Forbin 
Jason em Anjou. Pude ver uma sala cheia com 
muita alegria e boas pessoas em cada canto da 
sala e ao mesmo tempo tivemos a oportunidade 
de ver e ouvir boa música com Eduino Macha-
do. Através desta linda noite fesquinha tivemos 
a oportunidade de apreciar um saboroso jantar e 

apreciar as deliciosas castanhas vindo de Portu-
gal. No dia de S. Martinho, vai à adega e prova 
o vinho e durante esta linda festa teve uma prova 
com juizos onde houve três vencedores: 3-Carlos 
Pacheco; 2-Luis Vilela; 1- Karina Vilela a filha 
do Manuel Vilela. Ao mesmo tempo, queremos 
vos informar que haverá o tradicional “Natal das 
Crianças” no sábado 13 de dezembro de 2014 às 
18 horas, onde o Pai Natal estará presente para 
os meninos com lindas prendas.
Para finalizar apresentamos a nova direção 

do centro comunitário do espírito santo de 
Anjou. Parabéns.

o Dia de São Martinho é celebrado anual-
mente a 11 de novembro. Este dia é uma 

das celebrações que marcam o outono e é mui-
to tradicional celebrar-se com um magusto.
A lenda de São Martinho conta que certo dia, 

um soldado romano chamado Martinho, estava a 
caminho da sua terra natal. O tempo estava muito 
frio e Martinho encontrou um mendigo cheio de 
frio que lhe pediu esmola. Martinho rasgou a sua 
capa em duas e deu uma ao mendigo. De repente 
o frio parou e o tempo aqueceu. Este aconteci-
mento acredita-se que tenha sido a recompensa 
por Martinho ter sido bom para com o mendigo.
A tradição do Dia de São Martinho é assar as 

castanhas e beber o vinho novo, produzido com 
a colheita do verão anterior. Por norma, na vés-
pera e no Dia de São Martinho o tempo melhora 
e o sol aparece. Este acontecimento é conhecido 

Festa de são 
martinho em anjou

HuMBerto caBraL
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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.

PArAbénS

um espetáculo muito apreciado como já é o costumo, o rancho folclórico “Ilhas de Encanto” festejaram o 
seu 17º aniversário o mês passado. parabéns a todos os elementos do grupo folclórico pelo seu trabalho e 
dedicação e especialmente a christine Arruda, diretora artística, um dos elementos fundamentais no successo 
deste grupo.

o (eu) não aceita
o Fim da eXistência

PoeSiA dA SemAnA

temos que saber contemplar o que é belo 
e libertar a nossa criatividade, porque à 

medida que o tempo passa, a nossa juventude 
se perde a cada respiração, ao ritmo em que 
a areia desliza numa ampulheta e é largada 
pelo sopro do tempo. Tempo que inexoravel-
mente passa, e nos deixa tatuados pela sua 
passagem.

Porque a vida é belíssima, mas brevíssima e, 
por ser breve, deve ser vivida com grande  in-
tensidade e sabedoria. Porque há um desejo ir-
refreável no cerne do ser humano de conhecer a 
sua própria origem. 
Desde os primórdios da existência, ele procura 

o seu criador. Porque a religião é a única insti-
tuição que nunca desapareceu, é o único império 
que nunca caiu. 
Porque a espiritualidade regada com a sereni-

dade traz a paz social, estimula o amor, enrique-
ce o prazer; mas, controlada pelo radicalismo e 
pelo autoritarismo, produz a discórdia, promove 

o ódio, gera a angustia. Porque todo o sistema 
social ligado ao consumo, estética, lazer, clubes 
e trabalho não consegue saciar o espírito huma-
no. Porque as mesmas inquietações que pertur-
bavam os povos primitivos ainda continuam a 
perturbar o homem moderno. Entre elas a morte, 
o fim da existência.
A vida humana é uma história que não aceita 

um ponto final, apenas o uso de uma virgula. 
Mesmo quando aceitamos a morte, na realidade, 
rendemos homenagem à vida.
O (eu) não aceita o fim da existência, o caos 

ultimo, o nada em si, o seu próprio extermínio. 
Ele só se consola se acreditar na continuidade da 
vida. 
O fenómeno do fim da existência e as indaga-

ções do espírito humano para o desvendar refor-
çam a tese de que procurar Deus não é sinal de 
fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteli-
gência. A busca do autor da existência é um gol-
pe inteligentíssimo do intelecto. 

até quando uma pessoa discute do seu ateís-
mo, ela procura compreender e aliviar as suas 
inquietações existenciais. Devido ao facto de 
ter consciência de que a vida é uma grande 
pergunta em busca de uma grande resposta.

josé da conceiÇÃo

horizontes de Poesia
Horizontes de poesia

Que descobrem universos
São como luz que nos guia

Para dar sentido aos versos.

Horizontes de poesia
Força que da alma emana
Como poder de alquimia

Mais forte que a força humana.

Horizontes de poesia
Que do âmago provém

E o poeta concilia
Para levar mais além.

Horizontes de poesia
Sem dimensão nem limite
Nas estâncias de utopia

Onde quer que o bem habite.

Horizontes de poesia
Que os sentimentos atinge

Negando o que alguém dizia
Que o poeta às vezes finge.

Um poeta NUNCA mente
Apenas tudo extasia

Porque na sua alma sente
Horizontes de poesia !...

Euclides Cavaco

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
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sanjoaninas 2015 já estão em PreParação

quinta-feira passada, 6 de novembro, a 
comunidade portuguesa estava convida-

da assistir a um encontro com a vereadora da 
câmara municipal de angra do Heroísmo, a 
Dra. Raquel Ferreira, responsável da promo-
ção da cultura e do município. Foi na Casa 
dos Açores, que a Dra. Raquel Ferreira apre-
sentou as festas de sanjoaninas de 2015, na 
sua volta da América do Norte.
As Sanjoaninas são as maiores festas profa-

nas dos Açores, são dez dias de uma autêntica 
animação, em que nós temos um pouquinho de 
tudo. As Sanjoaninas remontam ao século XVI 

mas sempre tiveram um papel de relevo na cul-
tura açoriana. Têm início com o cortejo de aber-
tura e desfile da rainha, e prologam-se por vá-
rios dias, contando com as atividades culturais, 
recreativas, etnográficas e desportivas. Um dos 
pontos altos das festas é a Feira Taurina das San-
joaninas, com importância a nível ibérico e que 
inclui corridas de praça, touradas à corda e lar-

gadas de touros.
O tema das festas de Sanjoaninas é a memo-

ria. Eles querem aproveitar desse tema por criar 
ligações e promover as tradições de Angra do 
Heroísmo, com toda a sua diáspora, que encon-
tra-se em todo mundo. As festas serão do 19 ao 
27 de junho 2015. 
Neste encontro, o jornal A Voz de Portugal 

ficou responsável para nomear uma jovem 

para representar a província do Quebeque 
nas grandiosas festas de Sanjoaninas da ilha 
de terceira. 
É com quatro palcos, que a cidade de Angra do 

Heroísmo oferece assim diferentes actividades, 
que faz conhecer as tradições.
A Dra. Raquel Ferreira é Doutorada em Enge-

nharia Florestal, e estudo aos quatros cantos do 

mundo, antes de voltar definitivamente. Antes de 
concluir o encontro, a Dra. Raquel Ferreira ofe-
receu ao Presidente da Casa dos Açores, umas 
lembranças de Angra do Heroísmo.
Não falta a verificar no nosso jornal, mais 

informações sobre a preparação da possível 
presença de Montreal nas Sanjoaninas. Sa-
bemos que um projecto de excursão esta em 
preparação, fica então atento aos anúncios.

é com muito prazer, que este ano estou de 
volta para vos apresentar artigos relati-

vos ao direito notarial. Mais uma vez irei in-
formar a nossa comunidade sobre o meu tra-
balho de notária e sobre a proteção que ele 
vos pode oferecer.
 Na província do Québec, temos a possiblida-

de de deixar, por testamento, os nossos bems a 
quem quizermos, não há nenhuma obrigação, 
como é o caso em Portugal que obriga a deixar 
os bens ao cônjuge e aos filhos, no momento de 
uma morte. 
Sem testamento a lei do Québec determina  

quem vai herdar dos seus bens, podem ser fami-
liares que não conheciam ou que não viram há 
muitos anos, e pode mesmo contecer que sejam 
pessoas completamente desconhecidas. Sem tes-
tamento mesmo casado, não importa o numero 
de anos, segundo o Código Civil do Québec ,o 
seu conjuge vai receber somente un terco do seus 
bens, se tiver filhos, pois eles receberam dois 
tercos. Esta maneira de proceder, pode deixar o 
conjugo numa situacao económica muito dificil, 
ainda mais se os filhos forem menores. Se o casal  
não tem  filhos, o conjuge que sobrevive só rece-
berá 2/3 e o que resta dos bens vai para os pais 
do falecido. Se está vivendo com uma pessoa, e, 
não é casado, independentemente do numero de 
anos, não pode herdar de nada, consequentemen-

te, não tem direito a nenhum dos seus bens.
Se estiver na situação na qual os filhos recebem 

uma parte da herança e que eles querem renun-
ciar a sucessão do pai ou da mãe, a preparação 
dos documentos necessários serão muito mais 
caros, do que o 9 custo de um testamento, SEM 
CONTAR AS CONSEQUÊNCIAS E IMPLI-
CAÇÕES FISCAIS.
O defunto é considerado ter vendido os seus 

bens no dia da sua morte. Exemplo de conse-
quências fiscais; se a pessoa que faleceu tinha 
REER, FEER, uma propriedade de rendimento 
ou uma parte dela em rendimento e outra parte 
residência principal, essa pessoa vai ter que pa-
gar os impostos respetivos como se tivesse  ven-
dido a propriedade no dia da sua morte ou tives-
se retirado os investimentos. O ganho de capital 
e a diferença do valor entre o preço de compra e 
o valor da propriedade, ou dos bens até ao dia da 
morte. A notar que é possivel atrazar este paga-
mento de impostos se houver transferência entre 
conjuges pelo  testamento, não há outra maneira 
de evitar os impostos. 
Sem testamento, os herdeiros são todos consi-

derados liquidadores (pessoa que resolve a su-
cessão). Pode não ser o ideal porque: podem  ser 
muitos, podem viver fora da provincia e por ve-
zes  não terem as competências ou tempo para se 
ocuparem devidamente da sucessão. 
Financeiramente, é muito mais caro falecer sem 

deixar testamento, existem implicações fiscais 

que podem ser enormes e os documentos que 
têm de ser preparados para compensar o facto 
de não se ter feito um testamento; Por exemplo, 
o notário vai ter de preparar uma declaração que 
vai determinar quem são os herdeiros legais. Ele 
vai ter de preparar também uma designação de 
liquidador para determinar quem vai ocupar-se 
da sucessão. 
Ás vezes uma renunciação a sucessão e outros 

documentos podem ser precisos, mas aí tudo 
depende da situação da cada falecido e onde se 
encontram os herdeiros. Todos estes documentos 
podem ser evitados pelo simples facto de você 
ter um testamento. É muito importante investir 
num testamento. Queria informar também que 
podem verificar com a compagnia que está a se-
gurar a sua propriedade porque algumas ofere-
cem assistência jurídica e pagam uma parte dos 
custos de um testamento. Por exemplo conheci 
um caso onde a policia de seguranca indicava 
que La Capitale assurance générale pagava até 
$1000,00 de custos! Certamente uma grande aju-
da. É muito importante verificar os vossos con-
tratos. Um testamento não faz morrer ninguém, 
ele só facilita e faz poupar muito dinheiro, tempo 
e problemas  ao seus familiares.
Não espere, a vida é muito frágil .
Para mais informações: Me Elizabeth da Sil-

va, notária, Tel.: 514-481-4678, Escritório em 
Laval e Blainville. Deslocamo-nos a domicílio.

MIGuEL FéLIx

testamento e a lei do Québec
Me eLiZaBetH da siLVa, notária
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Presidente do eurogruPo critica 
declarações da troika aPós
missão a Portugal
o presidente do Eurogrupo criticou hoje, 

em Bruxelas, a forma como as institui-
ções da ‘troika’ deram publicamente conta 
das suas conclusões após a primeira missão 
de monitorização pós-programa a portugal, 
lamentando não ter tido antes acesso ao re-
latório.
“O que acho um pouco bizarro é que, no quadro 

da vigilância pós-programa, as instituições foram 

a Portugal e depois publicaram uma declaração, 
e não um relatório. O que eu gostaria era que um 
relatório fosse disponibilizado ao Eurogrupo, e 
então depois houvesse declarações”, declarou 
Jeroen Dijsselbloem, quando questionado sobre 
Portugal no final de uma reunião de ministros 
das Finanças da zona euro. 

Relativamente ao teor das declarações da Co-
missão Europeia e Banco Central Europeu, por 
um lado, e do Fundo Monetário Internacional, 
por outro, que colocaram em causa os esforços 
de reformas que estão a ser levados a cabo em 
Portugal desde a saída do programa, insistiu que 
é ingrato comentar algo sem conhecimento de 
causa, e disse esperar que tal não se repita.”Is-
to dificulta a tarefa ao Governo português e a 
mim, porque não vi o relatório. Por isso, sou um 
pouco crítico nesta matéria, e no futuro gostaria 
que primeiro fosse apresentado um relatório ao 
Eurogrupo, que possamos discutir, para depois 
poder responder às vossas perguntas. Agora te-
nho que reagir com base numa declaração, o que 
não creio que seja de todo conveniente”, disse.
Presente na conferência de imprensa, o novo 
comissário europeu dos Assuntos Económicos, 
o francês Pierre Moscovici refutou responsabi-
lidades, lembrando que assumiu funções na “Co-
missão Juncker” há menos de uma semana.”Não 
vou responder à crítica no caso de ela se dirigir 
à Comissão, porque acabei de chegar”, disse.Na 
quarta-feira, após a conclusão da primeira mis-
são de monitorização pós-programa realizada em 
Portugal desde a conclusão do programa de ajus-
tamento, em maio passado, a ‘troika’ colocou em 
causa a proposta de Orçamento do Estado: es-
pera menos crescimento e mais défice do que o 
Governo, alerta para “uma pausa” no esforço de 
consolidação orçamental e considera que Portu-
gal “não cumpriu” os compromissos assumidos.
Portugal esteve representado na reunião de hoje 
do Eurogrupo pela ministra das Finanças, Maria 
Luís Albuquerque, que optou por não prestar de-
clarações aos jornalistas.

a linha da Frente
António pedro costa

A RTP emitiu no seu programa Linha da Frente, 
uma reportagem sobre os “meninos do mar”, no 
passado dia 24 de Outubro, versando unicamente 
sobre a vida em Rabo de Peixe, como se de uma 
verdade se tratasse. Tratou-se de mais uma re-
portagem, a juntar a tantas outras, que só têm em 
mira o sensacionalismo para dar mais notoriedade 
ao jornalista.

Foi pena que aquele trabalho apenas viesse de-
negrir ainda mais a imagem de uma Vila de gente 
laboriosa, destemida e com uma enorme vontade 
de fazer sempre mais e melhor. Foram ali ditas 
muitas verdades, mas sobretudo muitas inverda-
des que não se procurou confirmar, como era de-
ver de um profissional da comunicação social.
Muitas vezes, pinta-se aquela Vila de alguns fan-

tasmas que não existem, pois se assim fosse ver-
dade, não se fixariam tanta gente que opta por ali 
residir e onde a maioria dessas pessoas integra-se 
facilmente e constituem uma mais-valia. Rabo de 
Peixe tem das maiores taxas de natalidade do país 
e vale o que vale exactamente pelas suas pessoas 
e pelas suas instituições, que desenvolvem uma 
intensa actividade e isto é muito positivo, enquan-
to nos Açores se vai envelhecendo e poucas loca-
lidades são tão jovens e dinâmicas como ela.
“Os Velhos do Restelo”, como são alguns jorna-

listas, ainda não se aperceberam que se virou uma 
nova página em Rabo de Peixe. Agora é um tempo 
novo, de novas oportunidades, deixando-se para 
trás o tempo velho, pois não é Vila por título, por-
que conquistou-o, criando um ambiente susten-
tável e dando mais conforto e oportunidades aos 
seus quase dez mil habitantes, que teimam em ali 
viver.

Quem vai ou passa por Rabo de Peixe aperce-
be-se de sinais evidentes de mudança e moderni-
dade, pois graças ao projecto EFTA, o ambiente 
construído trouxe vários melhoramentos e hoje 
podemos dizer, que aquela localidade é uma das 
vilas do país melhor dotada com os equipamentos 
colectivos, com infra-estruturas, desde o sanea-
mento básico, à construção de pavilhões com gim-
nodesportivo e piscina, com sedes para os clubes 
náutico e desportivo, creches e jardins-de-infân-
cia, escolas do primeiro ciclo e escola profissional. 
Rabo de Peixe é uma terra cheia de vida e com 

multiplicidade de atividades levadas a cabo pelas 
organizações existentes, como são exemplo as 
suas filarmónicas, os clubes de futebol, náutico e 
atlético, com actividades relevantes, uma associa-
ção cultural, de lazer e as novas tecnologias, um 
Lions Clube, uma escola de música, um grupo de 
cantares açorianos e grupos típicos e únicos de 
trincadeiras, uma cooperativa habitação, etc. 

A sua atividade comercial florescente rivaliza 
com muitas localidades da ilha e dos Açores, so-
bretudo no setor primário produtivo, como é o caso 
da agricultura, onde se produz em grande escala, 
mormente no âmbito da horto-frutícola e nas pes-
cas, com a construção naval e o seu porto comer-
cial, bem como com a maior fábrica de atum da 
Península Ibérica. 

Desenvolve-se uma intensa intervenção social, 
em áreas como a saúde, inserção escolar, forma-
ção profissional e sensibilização ambiental. Mas 
mais do que o cimento, importa agora combater o 
estigma social de dentro para fora, já que de fora, 
uma certa comunicação social em nada contribui 
para a promoção e dignificação de Rabo de Peixe 
e as pessoas possam encarar o futuro com opti-
mismo e esperança. 

Apesar dos problemas sociais existentes, idênti-
cos a tantas outras localidades, e que não se de-
vem de forma alguma escamotear, Rabo de Peixe 
é uma terra com muitas virtualidades que aquele 
programa, infelizmente, não conseguiu mostrar a 
verdadeira realidade que se vive naquela Vila. As 
gentes de Rabo de Peixe não merecem serem tra-
tadas como a “zona mais pobre da Europa”, por-
que seguramente que não o é.

obama assume resPonsabilidade
Por derrota nas eleições
o presidente dos estados unidos, Barack 

obama, assumiu a responsabilidade pela 
derrota dos democratas, que lidera, nas elei-
ções intercalares de terça-feira.
“Fomos vencidos”, reconheceu, em entrevista a 

um programa da CBS News. “A última respon-
sabilidade é minha e, portanto, se o desempe-
nho do partido não é bom, como líder, tenho de 
assumir a responsabilidade por isso”, frisou. O 
Partido Republicano foi o grande vencedor das 
eleições intercalares de terça-feira nos Estados 
Unidos, conquistando o Senado e alargando o 
controlo da Câmara dos Representantes.”É ver-
dadeiramente necessário estender a mão à oposi-
ção”, disse Obama. “Não fomos bem sucedidos 
a explicar aos americanos o que estamos a tentar 
fazer e por que estamos no bom caminho, o que 
é um fracasso político que devemos corrigir”, as-
sumiu.”As pessoas têm a sensação de que as coi-
sas não avançam, mesmo que não haja qualquer 
dúvida de que a economia melhorou claramente 
“, realçou.Na mesma entrevista à CBS, Obama 
falou sobre vários assuntos de política externa. 
Por exemplo, reconheceu que persiste “um enor-
me fosso” nas negociações sobre o nuclear com 
o Irão.”Diminuir esse fosso, de forma a que [o 

Irão] possa reentrar na comunidade internacio-
nal, as sanções possam ser lentamente diminuí-
das e haja garantias verificáveis e rigorosas de 
que não estão a ser desenvolvidas armas nuclea-
res” é o objetivo dos Estados Unidos, resumiu 
Obama, para depois admitir: “Talvez não consi-
gamos chegar lá.”Sobre o aumento do número 
de tropas dos Estados Unidos no Iraque, Obama 
justificou-a com a “nova fase” de instabilidade 
no país, onde vastas zonas estão sob controlo dos 
fundamentalistas do Estado Islâmico (ISIS).Mais 
1.500 soldados americanos foram mobilizados 
para o Iraque na sexta-feira, no quadro da ope-
ração contra o ISIS. “A fase 1 era conseguir um 
governo iraquiano que fosse inclusivo e credível 
-- e conseguimos isso”, destacou Obama.”Mais 
do que apenas deter o avanço do ISIS, estamos 
agora em posição de começar alguma ofensiva”, 
garantiu, repetindo que as tropas americanas não 
se vão envolver em combates, mas concentrar-se 
em recrutar e treinar iraquianos sunitas e curdos 
para combater o grupo fundamentalista de inspi-
ração xiita.”Vamos garantir apoio aéreo quando 
[os que combatem o ISIS] estiverem preparados 
para avançar”, indicou, sem descartar o envio de 
mais soldados americanos para o Iraque.
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em 2060, Vai haVer 
menos 40% de joVens no País
portugal deverá ter a maior quebra de po-

pulação jovem da união Europeia até 2060 
- uma quebra próxima dos 40% - em relação 
a 2013, e a população ativa diminuir 35%, se-
gundo o relatório sobre envelhecimento, hoje 
divulgado pela Comissão Europeia
Segundo as estimativas, que constam no Relatório 

sobre Envelhecimento 2015, a população jovem na 

UE está projetada em 78,4 milhões, na União Euro-
peia (UE), em 2060, o que significa uma quebra de 
0,8%, entre 2013 e 2060. Em Portugal, a diminui-
ção do número de jovens deverá ser da ordem de 
menos 39,4%, a maior de toda a UE, para um total 
inferior a um milhão de pessoas - cerca de 900 mil.
Os dados para a população ativa também acusam 
uma quebra acentuada, superior a um terço, com a 
diminuição estimada em menos 35,5%, para os 4,4 
milhões de pessoas em Portugal, entre os 15 e os 
64 anos.Na UE, a diminuição da população ativa 
está estimada em menos 11,6%, para um universo 
total de 296 milhões de pessoas, entre os 15 e os 64 
anos.A tendência de quebra só é contrariada pela 
população idosa, que deverá aumentar 38,1% em 
Portugal (mais 59,1%, na UE), para 2,8 milhões de 

pessoas (148,3 na UE).Em 2060, face a 2013, Por-
tugal deverá ter perdido 21,6% da população, para 
um total de 8,2 milhões de habitantes, enquanto no 
conjunto dos 28 se estima que aumente 3,1%, para 
os 522,8 milhões.Em Portugal, estima-se em 132% 
o aumento de população com mais de 80 anos, até 
2060, para os 1,3 milhões de pessoas, em compa-
ração com os mais de 520 mil de 2013.Segundo o 

estudo, a percentagem de idosos na UE 
aumentará 59,1%, até 2060, passando 
a representar 28% do total (mais dez 
pontos do que em 2013), enquanto a 
faixa entre os 15 e os 64 anos diminuirá 
dos 66% para os 57%.Por outro lado, a 
percentagem global de pessoas na UE 
com mais de 80 anos irá aumentar dos 
5% para os 12%, até 2060, tornando-se 
quase tão numerosa quanto a de mais 
novos (0-14 anos), que se estima man-

ter-se estável nos 15%.O relatório sublinha ainda 
que o índice de dependência de idosos (pessoas 
com mais de 65 anos, em relação aos considerados 
em idade ativa, dos 15 aos 64 anos) deverá aumen-
tar de 27,8% para 50,1%, em toda a UE.Em 2013, 
a população portuguesa, entre os 0 e os 14 anos, era 
15% do total (na UE, 16%), a dos 15-64, 66%, em 
linha com a média europeia. Acima dos 65 anos, 
representava 20% do total (na UE, 18%) e, com 
mais de 80 anos, cerca de 5% do total, também em 
linha com a UE.As estimativas para 2060 são, em 
Portugal, respetivamente, entre os 0 e os 14 anos, 
de 11% (na UE, 15%), dos 15-64 anos, de 54% 
(UE, 57%), acima dos 65 anos, 35% (UE, 28%), e 
16% (UE, 12%), para mais de 80 anos.

aFinal, o Que é a legionella?
o número de pessoas infetadas com a bac-

téria da legionella continua a aumentar. 
os últimos dados apontam para 90 pessoas 
infetadas e uma vítima mortal: um homem de 
59 anos que já tinha problemas respiratórios. 
Mas afinal o que é a legionella? Quais sinto-
mas apresenta? como se propaga? nós res-
pondemos-lhe às perguntas.
É no hospital de Vila Franca de Xira que está 

internada a maioria dos pacientes infetados com 
a bactéria da legionella, sendo que os restantes 
encontram-se distribuídos em oito hospitais da 
área de Lisboa. Ontem, o diretor da Direção-
Geral da Saúde revelou que 16 pacientes estão 
nternados nos cuidados intensivos. Ao início da 
tarde, o diretor clínico do hospital de Vila Franca 
de Xira confirmou a morte de um homem na se-
quência da infeção.
“Temos a confirmar o óbito de um homem de 

59 anos que faleceu três horas depois de ter sido 
admitido nos cuidados intensivos”, revelou Car-
los Rabacal que acrescentou ainda que a primei-
ra vítima mortal deste surto já tinha doenças res-
piratórias e era fumador.
Mas afinal o que é a legionella?Conhecida tam-

bém pela doença dos legionários, a legionella é 
uma bactéria que vive em ambientes aquáticos: 
lagos, rios, tanques ou águas termais. Mas não 
só. Também se encontra nos sistemas artificiais 
de abastecimento e na rede de distribuição de 
água, no sistema do ar condicionado, em humi-
dificadores e em qualquer lugar que tenha águas 

paradas.Francisco George disse que é preferível 
optar por banho sem duche e que deve ser evita-
da a “grande pressão” das torneiras. “A cabeça 
do duche pode ser submersa numa solução de 
água com lixívia, desde que tenha o odor próprio 
da lixívia”, acrescentou o diretor da Direção-Ge-
ral da Saúde.
quais são os sintomas?
Os sintomas confundem-se com os de uma 

pneumonia: tosse, febres altas e dificuldade em 
respirar.
como se transmite?
Tal como explicou ontem Francisco George, 

“esta infeção só se transmite de uma forma es-
pecialmente bizarra, só respirando a água pelas 
gotículas, pelos aerossóis”. 
Por esta razão, as pessoas não devem “ter re-

ceio de beber água”, assegurando que a mesma 
pode ser utilizada para cozinhar e para beber. A 
doença também não se transmite de pessoa para 
pessoa, como uma gripe.
quais são os grupos de risco?
As pessoas que se tornam mais vulneráveis a 

esta bactéria têm normalmente mais de 50 anos. 
Mas não é tudo. Potenciais vítimas desta infeção 
são também as pessoas que fumam, que pade-
cem de doenças respiratórias, que tenham uma 
imunidade debilitada ou que estejam a realizar 
tratamentos de quimioterapia.
como se trata?
Nos casos menos graves através de antibióticos. 

Se se tratar de casos mais graves será necessário 
internamento hospitalar.

legionella de Vila Franca
de Xira já chegou a angola e Peru
dois homens estão infectados em Luanda e 

Lima, depois de terem passado pelo con-
celho de Vila Franca de xira.
Há um doente infectado com legionella em 

Luanda, capital de Angola e outro em Lima, ca-
pital do Peru. Um dos infectados é um cidadão 
português que vive em Forte da Casa e que via-
jou na sexta-feira para Lima. O outro homem é 
um cidadão angolano, que esteve em Portugal 
durante uma semana em Vialonga com a família.
O director-geral de Saúde, Francisco George já 

confirmou os dois casos e explicou que os cida-
dãos adoeceram já em Angola e Perú, segundo 
contou à agência Lusa.
Em Portugal as autoridades de saúde já regis-

taram até ao momento 278 casos da doença. Só 
nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo estão 264 
pessoas infectadas.
Porto, Castelo Branco, Vila Real e Figueira da 

Foz são as outras cidades onde estão internados 
os doentes, todos com relação a Vila Franca de 
Xira.
O ministro do Ambiente do Ordenamento do 

Território e da Energia revelou que o foco de le-
gionella pode estar relacionado com as torres de 
refrigeração da empresa Adubos de Portugal, em 
Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.
Foco de legionella pode estar ligado a torres 

de refrigeração da adubos de portugal
O foco de legionella que já matou cinco pessoas 

e contaminou 235 pessoas, poderá estar relacio-
nada com as torres de refrigeração da empresa 
Adubos de Portugal, avançou o ministro do Am-
biente, Jorge Moreira da Silva.
«Nesta fase já temos dados suficientes para 

avançar para medidas de responsabilização, mas 
não podemos descartar todas as possibilidades, 
vamos continuar a averiguar outros locais», 
acresentou hoje o ministro, em Leiria.
A empresa de Vila Franca de Xira poderá ser 

acusada de «crime ambiental», como adiantou 
Jorge Moreira da Silva acrescentando que duran-
te a tarde será desencadeada nova investigação.
A Direcção-geral da Saúde promete um novo 

comunicado sobre a situação da legionella em 
portugal a todos os dias.
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sata anuncia Passagens a 
88 euros Para a éPoca baiXa...
o secretário regional do turismo e trans-

portes dos açores anunciou uma campa-
nha “quase sem precedentes” da SATA para 
a época baixa e vincou a aposta do Governo 
da região na melhoria da “acessibilidade” ao 
arquipélago em 2015. “Foi lançada uma cam-
panha quase sem precedentes, pela transpor-
tadora aérea regional, com a oferta de cerca 
de 20 mil lugares, a 88 euros, nas ligações de 
e para o continente português, com vendas 
até ao final de novembro e com viagens a con-
cretizarem até ao final de março”, disse Vítor 
Fraga. 
O governante açoriano falava aos jornalistas no 

final de uma audição na comissão de Economia 
do parlamento dos Açores, na cidade da Horta, 
a respeito da proposta de plano anual de investi-
mento e orçamento dos Açores para 2015. 
No seu entender, esta campanha irá dar um 

“contributo importante para a mobilidade dos 
açorianos”, mas também um impulso à captação 
de fluxos turísticos na época baixa, contribuindo 
para “atenuar um dos fatores com que o destino 
Açores se confronta, a sazonalidade”. O titular 
das pastas do Turismo e dos Transportes no Go-
verno açoriano realçou, por outro lado, que as 
propostas de Plano e Orçamento
do executivo para o próximo ano prevêem um 

“reforço claro” nestes sectores. 
“Estamos a falar de 191 milhões de euros para 

estas áreas, no sentido de dotarmos a região de 
melhores condições de acessibilidade”, subli-
nhou Vítor Fraga, lembrando que, em 2015, os 

Açores terão novas obrigações de serviço pú-
blico no transporte aéreo entre o continente e os 
Açores, novas obrigações no transporte aéreo 
inter-ilhas e novas obrigações no transporte ma-
rítimo de passageiros. 
“Tudo isto, na perspectiva de aumentarmos a 

mobilidade dos açorianos e aumentarmos tam-
bém a acessibilidade à região para promovermos 
e desenvolvermos outros sectores de actividade, 
como, por exemplo, o turismo”, acrescentou. O 
secretário regional defendeu também a necessi-
dade de uma nova campanha de promoção turís-
tica, mais centrada no “cliente final”, quase ex-
clusivamente baseada em “canais digitais”, que 
possa atrair mais turistas ao arquipélago.
“Temos de nos tornar mais eficientes junto 

da procura, para que haja, no momento da 
decisão de todos aqueles que pretendem ir de 
férias, o clique de escolherem os Açores como 
destino”, sublinhou.

“ProPosta de reFerendo sobre incineração em
são miguel é eXtemPorânea”, consideram Ps e Psd
ps e psd consideraram ontem extemporâ-

nea a proposta do Be para um referendo 
no concelho da Ribeira Grande sobre a inci-
neração de resíduos em são Miguel, alegando 
que já foram tomadas decisões favoráveis ao 
projeto. 
Na terça-feira, a Assembleia Municipal da Ri-

beira Grande chumbou,
com os votos contra dos deputados do PSD e do 

PS, a proposta do BE, único partido que votou a 
favor do referendo. 
O líder da bancada do PS na Assembleia Muni-

cipal da Ribeira Grande, José do Rego, justificou 
que os socialistas entendem que “não é matéria 
referendável, neste momento”, afirmando que 
“já se passaram dois ou três anos sobre este as-
sunto”, mas “só agora” o BE entendeu fazer um 
referendo sobre esta matéria, “quando os muni-
cípios já tomaram as decisões há muito”. 
“Entendemos também que esta proposta é ex-

temporânea porque a Assembleia e Câmara da 
Ribeira Grande, em 2010, tomaram posição so-
bre esta matéria e foram favoráveis à constitui-
ção desta empresa cujo objecto visava a constru-
ção de uma central de valorização energética”, 
explicou, acrescentando que a construção da 
central “dá cumprimento a um plano estratégico 
dos resíduos dos Açores” e “não nasce da cabe-
ça só dos municípios”. Além disso, acrescentou 
José do Rego,
“este plano já foi sujeito à Direção Regional do 

Ambiente, que deu parecer favorável à sua exe-
cução e o projeto já foi sujeito a audição pública 
e a estudos de impacto ambiental que foram fa-
voráveis à sua execução”.
“Portanto, já estamos numa fase em que não há 

que voltar atrás”, acrescentou. No seu entender, 
a central “não vai pôr em causa” o trabalho reali-
zado pelas autarquias de São Miguel no domínio 
da recolha selectiva de lixo, argumentando ainda 
que uma central de valorização traz em termos 
ambientais “menos inconvenientes do que um 
aterro sanitário”.
Idênticos argumentos expressa o PSD, conside-

rando igualmente que se trata de “um projeto de 
deliberação que traz uma pergunta referendável 
que é extemporânea”. 
“Em fevereiro de 2010, a Assembleia Munici-

pal da Ribeira Grande aprovou por maioria, com 
votos a favor do PSD e do PS, e com o voto con-
tra do BE, a integração do município na empresa 
Valorism, que depois veio dar a empresa MUSA-
MI, que vai empreender a construção da central. 
E estávamos a aprovar e a concordar com este 

empreendimento”, sustentou o líder da bancada 
do PSD, José António Garcia afirmando tam-
bém que foram seguidos todos os trâmites neste 
processo. Realizou-se “um estudo de impacto 
ambiental, uma avaliação de uma comissão de 
acompanhamento que não inviabilizou o projeto 
e houve um período de audição pública e ainda 
sessões de esclarecimento”, sublinhou.

A 24 de outubro, o BE anunciou a entrega de 
propostas para a realização de referendos locais 
sobre a incineração em Ponta Delgada e Ribeira
Grande, onde o partido
tem representação nas respectivas assembleias 

municipais. A Assembleia Municipal de Ponta 

Delgada ainda não agendou a data da reunião 
para debater a iniciativa do BE. 

uniÃo europeia 
ainda pode diZer nÃo 

A eurodeputada do BE Maria MAtias, referiu 
ontem à Antena 1 a sua “admiração” pelo anún-
cio do processo,
“quando as queixas que foram apresentadas à 

UE ainda não tiveram resposta”. 
“Não sei o que possa ter mudado, mas se se 

mantém o modelo de ser necessário queimar 
o maior volume possível de lixos, é óbvio que 
isso contraria o direito europeu”.

rElAÇõEs ENtrE Avós E NEtOs 
NOs AÇOrEs E cOmuNIDADEs 
EmIgrANtEs AbOrDADAs Em lIvrO

Os laços entre gerações 
têm-se vindo a intensifi-
car numa atitude recípro-
ca de entreajuda entre 
netos e avós nos Açores 
e comunidades emigran-
tes, revela um livro que 
será amanhã lançado em 
Ponta Delgada. O livro 
tem como título “A voz 
dos Avós: Gerações e Mi-

grações” e é, segundo a coordenadora do projec-
to, “uma panóplia de temáticas”.
“São 14 capítulos que respondem a algumas 

questões que hoje em dia nós [colocamos], numa 
sociedade onde o envelhecimento é cada vez mais 
pronunciado. Esperamos que este livro sirva para 
orientar ideias e informar sobre as questões do 
envelhecimento e da relação entre as gerações”, 
disse Rosa Simas. A publicação enquadrase na 
actividade do Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade dos Açores, resultante de uma parceria 
com a Universidade de Toronto (Canadá) e da Ca-
lifórnia (nos EUA), e academias no Brasil e Portu-
gal continental, para “versar as questões ligadas 
à relação entre avós e netos e entre as gerações, 
com ligação às comunidades”.
“O que define uma geração?
Que impacto têm as relações intergeracionais na 

família? Que papel têm os avós na vida dos netos? 
E os netos na vida dos avós e no envelhecimen-
to activo? Por que se começa a separar ‘terceira 
idade’ de ‘quarta idade’?” são algumas dessas 
questões. Segundo a docente da Universidade 
dos Açores, há “netos que acompanham os avós 
nas suas actividades diárias ou nas deslocações 
ao médico”, uma realidade de que muitas vezes a 
sociedade não se apercebe. Rosa Simas destacou 
ainda um artigo da publicação que dá “a visão do 
outro lado do Atlântico, nos EUA e Canadá”, sobre 
a forma como a diáspora açoriana enfrenta novos 
desafios que “também se reflectem aqui”, fruto da 
crise.
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senado aProVa descontão Para estados e municíPios
Só falta a sanção da presidente 

Dilma Rousseff (PT) para que Esta-
dos e municípios ganhem um enor-
me desconto em suas dívidas com a 
União. O projeto que prevê a redu-
ção de, no mínimo, 75% no saldo 
de R$ 481 bilhões que os cofres fe-
derais teriam a receber foi aprovado 
por unanimidade pelos
61 senadores que participaram da 

sessão.
A aprovação do texto é um alívio 

para cidades e Estados que sofre-
ram vendo suas capacidades de 
investimento caindo rapidamente 
nas últimas duas décadas, enquanto 
suas dívidas, mesmo com as par-
celas sendo pagas, cresciam muito 
acima da inflação.
o que Muda 
O corte no saldo devedor será pos-

sível graças à troca no índice in-
dexador desse montante. Até agora, 
a dívida é atualizada pelo IGP-DI 
(Índice Geral de Preços - Disponi-
bilidade Interna), que é mais alto do 
que o novo indexador, o IPCA (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo). Além disso, pelo pro-
jeto, os juros cobrados de Estados 
e municípios cairão dos 6% a 9% 
ao ano para 4% ao ano. O total não 
poderá ser superior à taxa de juros 
básica da economia, a Selic (hoje 
em 11,25%), que servirá como teto, 
impedindo nova escalada nessas dí-
vidas. Os novos índices, pelo texto 
aprovado tanto na Câmara quanto 
no Senado, serão retroativos às as-
sinaturas dos contratos - a maioria 
da década de 1990.
Golpe nos cofres da União Pres-

sionado pelas reclamações de pre-
feitos e governadores, foi o gover-
no federal que enviou o projeto ao 
Congresso.
Até o último momento, no entan-

to, o Planalto tentou manobrar para 
cortar ao menos essa retroatividade 
e reduzir a queda na arrecadação
federal, que é estimada em R$ 15 

bilhões apenas no primeiro ano.
Mas os senadores se mostraram 

irredutíveis e, agora, um possível 
veto da presidente pode ter enor-
mes consequências no Parlamento, 

já que o desconto será comemora-
do em quase todos os Estados e em 
aproximadamente 180 cidades.
pressÃo
A expectativa pela aprovação do 

projeto era tão grande que os gover-
nadores do Rio Grande do Sul, Tar-
so Genro (PT), e do Rio de Janeiro, 
Pezão (PMDB), além dos prefeitos 
de São Paulo, Fernando Haddad 
(PT); Rio, Eduardo Paes (PMDB); 
e Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), 
acompanharam a votação direto do 
plenário do Senado.
Relator do texto no Senado, Luiz 

Henrique (PMDB-SC) insistiu com 
o governo por mais de um ano para 
levar o texto a votação e comemo-
rou a vitória. “[A aprovação] devol-

verá a Estados e municípios parte 
da capacidade de investimentos que 
perderam com os juros mais caros 
do mercado, cobrados pela União.”

dilma Quer ‘desmontar PalanQues’;
aécio deFende oPosição ‘intransigente

ainda faltam pouco mais de 
dois meses para o início do 

segundo mandato da presidente 
dilma rousseff (pt), mas a opo-
sição já sinalizou que não pre-
tende aceitar a oferta de diálogo 
que ela tem insistido em fazer. 

Em discurso agressivo na tribuna 
do Senado, o candidato derrotado 
Aécio Neves (PSDB-MG) rea-
firmou a intenção de liderar uma 
oposição “incansável, inquebran-
tável e intransigente” e atacou a 
forma pela qual considera que o 
PT venceu a eleição, 
“espalhando o medo 
entre pessoas humil-
des, negando-lhes o 
livre exercício da cida-
dania”. 
O tom do tucano foi 

muito diferente do 
adotado pela presiden-
te horas antes, após 
encontro com líderes 
do aliado PSD, como 
Gilberto Kassab. Dilma não dei-
xou de ser provocativa (“há que 
saber ganhar, como há que saber 
perder”, disse ela), mas pediu que 
não se construa “um muro” entre 
situação e oposição. 
“Ninguém deve abrir mão das 

suas convicções. O que nós temos 
que defender é um diálogo com 

base em propostas”, afirmou.
paLMas e Vaias no senado 
Já Aécio reassumiu seu mandato 

exigindo a investigação das de-
núncias de corrupção na Petro-
bras, atacando a postura da adver-
sária na campanha e criticando seu 

comportamento após a 
vitória.
“Mentiram sobre o 

passado para desviar a 
atenção do presente. 
Mentiram para escon-

der o que iriam fazer tão 
logo passassem as elei-
ções”, disse, sob aplau-
sos dos colegas. 
De acordo com o tuca-

no, a “máscara” não de-
morou a cair. 
“Para a presidente, em sua cam-

panha, elevar os juros era retirar 
comida do prato dos mais pobres. 
Pois bem, foi o que ela fez logo 
que venceu”, atacou.
A fala de Aécio foi elogiada por 

vários senadores, enquanto o líder 
do governo, Humberto Costa (PT
-PE), foi voz solitária a defender 
tanto Dilma quanto a proposta de 
diálogo.
Ele ouviu vaias, mas manteve o 

tom. “Vossa Excelência foi guer-
reiro, teve grande votação, mas 
a vencedora é Dilma”, concluiu.
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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
11 DE NOVEMBRO DE 2014
1 EuRO = CAD 1.470858 

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

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.

INFORMAÇÃO
pra queM LÊ.

resuLtado pra
queM anuncia.

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

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs 

fAmílIAs pOrtuguEsAs
4031 De bullion, mtl, qc

t.: 514-849-3808
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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 Rose-
mont perto da Promenade 
Masson. Recém-pintado 
em Branco e Bege (primei-
ro andar triplex); casa de 
banho renovada; ocupação 
imediatamente; não fuma-
dor; bairro tranquilo e segu-
ro; aquecimento e luz não 
incluído. 

paulo: 514-503-8544

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

514-830-3390

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado
por médicos.

Acompanhamento 
gratuito

cArlOs pAlmA
514-961-0770

SerViço

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

situado em Anjou. salário 
competitivo e bastante interessante. 

telefone a partir das 14h.
Nuno: 514-813-1308

precisa-se de um assistente 
de cozinha para restaurante 
português a tempo parcial 

com experiência e 
que fala francês.

514-688-1015

emPregoS

bAr 
cHAmps

Está À vENDA
Não perca esta opor-
tunidade de ter um ne-
gócio 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

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, para o 
dia, das 7h00 às 15h30 e  
para a noite das 15h30 até 
meia noite, com ou sem ex-
periência. 514-332-6455

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

514-757-2856

imPecáVel!!! 
Duplex com cave toda acabada e gara-
gem. Casa muito bem estimada, mesmos 
proprietários desde 27anos! Teto, janelas 
e portas novas e muito mais! Belo, grande 
quintal. Rés-de-chão disponível ao com-
prador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! Bem situada ao 
SUL da autoestrada Metropolitana, numa 
rua bem sossegada. 

$479,000

Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na Mon-
tanha! Venha ver! $369,000 negociável.

Plateau
Magnifico apartamento renovado 
a alugar na rua Coloniale. 4 ½ com 
um quarto fechado (poss. de separar 
un 2do quarto). Cozinha e casa de 
banho renovadas. Inclui os electro-
domesticos , aquecimento , electri-
cidade e ar-condicionado. Tem um 
pequeno quintal ao uso exclusivo. 

$1350/MêS
DISPONIVEL RAPIDAMENTE!

A Beira de Villeray

†

†

†

mArIA tErEsA mElO cAlIstO
Faleceu em Chateauguay no dia 
3 de novembro de 2014, com 70 
anos de idade, a senhora Maria 
Teresa Melo Calisto, natural de 
Livramento, São Miguel, Açores, 
esposa do já falecido Jeremias 
Melo Camilo.
Deixa na dor seus filhos Pedro 
(Julie Turcot) e João (Fanny Bras-
seur), seu neto/a Vitória e Filipe 
Melo, familiares e amigos.

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

Seus restos mortais serão transladados para Livramen-
to, São Miguel, Açores.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

ErNEstO cOrDEIrO
Faleceu em Laval no dia 7 de no-
vembro, com 86 anos de idade, 
o senhor Ernesto Cordeiro, natu-
ral da Fajã de Cima, São Miguel, 
Açores, esposo da já falecida se-
nhora Ligia Correia.
Deixa na dor seus filhos Luis 
(Gabriela Labão), Miguel (Glória 
Castilio), suas filhas Luisa (José 
Araujo), Ana (Francisco Vieira), 
seus netos Kevin, Christopher, 
Jessica, Kimberly, Kayla, Bran-
don e Tracey, seus bisnetos Marissa, Selena, Adam, e 
Ethan, Sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
2159, boul. st-martin Este, laval
514-277-7778
Eduino martins

A Missa de corpo presente foi, ontem, terça-feira 11 de 
novembro de 2014 às 10h na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima de Laval. Foi sepultada em Cripta no Mausoléu 
St-Martin. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia,amanhã, quinta-feira às 18h00 na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima.
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.

mArIA DA cONcEIÇÃO cAbrItA
Faleceu em Montreal no dia 10 de 
novembro 2014, com 90 anos de 
idade, a senhora Maria da Con-
ceição Cabrita, natural de Car-
voeiro, Algarve, Portugal, esposa 
do já falecido Adolfo Candido.
Deixa na dor seu  filho José (Ma-
ria Clotilde da Cruz), suas netas 
Melanie (Patrick Leboeuf), Karina 
(Dany Provost), sua irmã Maria 
Emilia da Silva, Sobrinhos/as fa-
miliares e amigos.

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

O velório terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 13 de no-
vembro de 2014 das 14h às 17h e das 19h às 20h na 
capela do Mausoléu. Uma liturgia  da palavra terá lugar 
às 19h30, seguido da sepultura em Cripta no mesmo 
mausoléu. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia, domingo 16 de novembro de 2014 às 11h30 
na Igreja Santa Cruz em Montreal.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

Oferece um serviço para tomar conta de pessoas ido-
sas. Tenho muito experiência, atenção e carinho. Mu-
lher de confiança. 

sE prEcIsAr lIgA: mADElENA: 514-820-5331

precisa-se de senhora para limpeza de uma 
residência privada com carro própria. Na 

área de west-Island com experiência 
a tempo parcial.

514-233-0611
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gOlEADA DO spOrtINg
Entre amigos, diz um que lia o jornal: - Diz aqui 
que o treinador do sporting espera que a golea-
da sofrida em guimarães possa servir de lição. 
Acrescenta o outro: - De facto, os jogadores ti-
veram oportunidade de aprender bastante!
E diz o primeiro: - mas olha que eles pareciam 
bastante distraídos…
cAsAmENtO DO fIlHO
A certa altura da cerimónia do casamento, diz 
o padre:
- O que Deus unir ninguém pode separar.
Entre dentes, diz a recente sogra:
- Isso é o que vamos ver!

mAlucOs mAIs NOvOs
Diz um maluco para outro:
- Hoje, estamos mais novos!
O outro: - como?!
O primeiro: - Então, os relógios não atrasaram 
uma hora?!

interestelar
em seu primeiro trabalho após o fim da tri-

logia Batman, Christopher Nolan foi am-
bicioso e decidiu fazer seu próprio 2001: uma 
Odisseia No Espaço. O resultado é uma ficção 
científica capaz de impressionar, com mais pé 
no chão do que o clássico de Kubrick, porém 
repleta de teorias científicas que podem con-
fundir o espectador desavisado. Mas não se 
assuste, o longa vai muito além da ciência. é 
capaz de emocionar e divertir com belas ima-
gens, enquanto conta uma grande história so-
bre o que é ser humano e as consequências de 
nossas escolhas.
Motivo de grande expectativa, além do cineas-

ta, é a presença de Matthew Macconaughey, em 
sua primeira aparição desde o Oscar de Melhor 
Ator por Clube De Compras Dallas - consagra-
ção após dois anos de interpretações soberbas no 
cinema e na TV. No papel de Cooper, homem 
que enfrenta o dilema moral de abandonar sua 
família para tentar salvar a humanidade, ele não 
decepciona com grande atuação. A capacidade 
de Matthew é tanta que consegue dar intensidade 
e credibilidade até nos momentos mais clichês 
do roteiro. A presença de atores consagrados, 
como Anne Hathaway, Michael Caine e Jessica 
Chastain também ajuda, claro.
Envolto em segredos desde o início da pro-

dução, a pedido da distribuidora, não podemos 
contar detalhes da trama, afinal praticamente 
qualquer comentário seria spoiler. O que pode-
mos dizer é que o filme faz um trabalho espeta-
cular de ambientação, criando uma convincente 
Terra moribunda, na qual o protagonista, ótimo 
piloto e engenheiro, é obrigado a trabalhar como 
fazendeiro para tentar alimentar o que restou da 
humanidade. A desesperança é tanta que os li-

vros de história foram reescritos para desmentir 
até a ida à Lua, tudo para impedir crianças de so-
nhar. Como consequência, a Terra é tão diferente 
da que conhecemos que se torna tão interessante 
quanto planetas alienigenas visitados na produ-
ção.

Visualmente, o longa é impressionante e preci-
sa ser visto no cinema, de preferência em Imax. 
Nolan é mestre no uso de efeitos especiais, prin-
cipalmente efeitos práticos e não apenas por 
computação gráfica. A forma como mistura es-
ses elementos é impactante e reforça a habili-
dade estética do cineasta. Além disso, músicas 
épicas alternadas com momentos de silêncio, 
como acontece em Gravidade, ajudam a criar a 
atmosfera de tensão.

suPerior sPider-man
quem consome histórias de super-heróis 

já está acostumado a ver seus perso-
nagens preferidos tratados como produtos. 
Quando a Marvel Comics decide, no final de 
2012, encerrar a revista Amazing Spider-Man 
e iniciar superior spider-Man - com o dr. oc-

topus assumindo o lugar do Homem-Aranha 
- já o faz pensando no retorno triunfante do 
verdadeiro herói às vésperas de seu novo lon-
ga-metragem. Isso trará, na expectativa da 
editora, novos espectadores-leitores-consu-
midores para a revista Amazing Spider-Man, 

que, agora com o fim da fase Superior, volta 
com numeração zerada neste mês, nos eua.
O principal diferencial de Superior Spider-Man 

em relação aos sazonais eventos caça-níqueis de 
Marvel e DC Comics é que justamente essa ideia 
de franquia está no centro da história desenvol-

vida pelo roteirista Dan Slott ao 
longo de 30 edições. Quando Otto 
Octavius - aqui tão inventor quanto 
industrialista - toma para si o cor-
po de Peter Parker, é num cenário 
mercadológico de heróis e vilões 
que ele assume não só a identidade 
do Homem-Aranha mas principal-
mente a marca Homem-Aranha.
Para o fã pode ser atraente ver, no 

traço anguloso, cuidadoso do dese-
nhista Humberto Ramos, situações 
clássicas como a impregnação do 
simbionte se moldar visualmente 
ao Dr. Octopus. O que torna essa 
fase interessante de fato, porém, é o 
tratamento moderno dado a outros 
vilões - sejam de terceira categoria, 
que, por um senso de oportunidade, 
encontram um nicho de mercado 
para atuar (como Polichinelo e Cro-

ma, que jogam para a geração YouTube), sejam 
de vilões de primeiríssima categoria, como o Rei 
do Crime, que representam o “dinheiro velho” 
e são derrotados por acreditar num ultrapassado 
senso físico e territorial do capitalismo.
um evento digno de acompanhar.

Football manager 2015
O jogo esportivo che-

ga a mais uma edição 
com mudanças sutis e 
com sua tradicional, e 
impressionante, base de 
dados. Football Mana-
ger 2015  é pouco mais 
que uma atualização do 
jogo anterior, mas tem 
a confiança de que vai 
agradar aos jogadores 
da série.

Toda a experiência de ser um manager está 
representada e vai além de trabalhar como um 
simples treinador. Você é responsável pelos 
treinos, escalações e orientações no gramado, 
mas também vai negociar contratações e reno-
vações, terá que lidar com a folha salarial e na 
garimpagem de futuros talentos.
A missão não é fácil, mas a nova interface do 

jogo facilita um pouco o serviço. Mais limpa e 
com atalhos mais vantajosos, esta é uma altera-
ção que agrada. Porém, ainda falta uma forma 
mais direta para passar instrução aos jogadores 
durante as partidas, principalmente pelo tempo 
passar rápido nas simulações.
Outra mudança em FM 2015  é com relação ao 

perfil que seu personagem irá adotar durante a 
carreira. Antes mesmo de começar a treinar uma 
equipe, existe a customização para optar entre 
um estilo mais patronal ou tático, algo como es-
colher se o seu treinador será um “Joel Santana” 
ou algo mais próximo de um “José Mourinho”.
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cArNEIrO: Carta Dominante: o Carro, que sig-
nifica Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apá-
tico. Preste mais atenção ao que o seu coração 
lhe tem transmitido, não fique indiferente. Saúde: 
O seu descontentamento com a silhueta levá-lo

-á a pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: é importante 
que faça uma análise onde destaque os seus últimos in-
vestimentos, de modo a determinar que rumo dar à sua 
vida financeira. Aja com prudência e sabedoria.
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

tOurO: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte 
com as coisas do passado. Alimentar paixões 
antigas só vai fazer com que se sinta nostálgi-

co e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: 
Tenha atenção ao seu trabalho, pois é possível que al-
guém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo 
a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

gémEOs: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Alguns contratem-
pos podem pôr em causa o seu relacionamento 
amoroso. Mantenha a calma e não permita que 

comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudi-
quem a sua relação. Saúde: é possível que tenha alguns 
problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das 
suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus 
objectivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

cArANguEjO: Carta Dominante: Valete de Co-
pas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um 
acontecimento inesperado fará com que se sinta 
muito querido e desejado pelos seus amigos. Saú-

de: Seja mais consciencioso e não coma em demasia pois, 
para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de co-
lesterol e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante 
este período poderá andar mais nervoso do que o habitual, 
pois terá uma certa dificuldade em cumprir os seus com-
promissos. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que signifi-
ca Perda/ Falha. Amor: Não se iniba de demons-
trar o tamanho do seu amor, contudo evite ser 
demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: 

Concentre a sua atenção e energia na cura de um pro-
blema de saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu 
actual emprego vai fazer com que tenha de fazer uma 
escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

vIrgEm: Carta Dominante: A Imperatriz, que 
significa Realização. Amor: Passará momentos 
muito felizes junto da sua família. Aproveite para 
passear e fazer programas diferentes e diverti-

dos. Saúde: é possível que uma corrente de ar lhe pro-
voque uma constipação. Dinheiro: Grandes oportunida-
des esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

bAlANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, 
que significa Avareza. Amor: Andará um pouco 
frio e distante. Saúde: Sentirá muita vitalidade. 
Aproveite para se inscrever numa modalidade 
desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa 

vai ser notado pelo seu superior hierárquico que o sabe-
rá recompensar da melhor forma.
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: 
Poderá voltar a sentir-se apaixonado. Saúde: A 
sua família poderá requisitar tanto a sua presen-

ça que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os 
seus entes queridos mas pense também um pouco mais 
no seu bem-estar. Dinheiro: Período muito favorecido, 
contudo não coloque em risco a sua estabilidade finan-
ceira. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

sAgItárIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: Não crie barreiras en-
tre si e um amigo muito querido. Um pequeno 
desentendimento poderá fazer com que ponha 

em risco uma amizade de longa data. Saúde: Deve con-
sultar o seu médico de modo a aconselhá-lo sobre as 
melhores formas de prevenir uma alergia. Dinheiro: Um 
colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com 
o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe 
tinha sido atribuída a si.
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

cAprIcórNIO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. 
Amor: Procure entender os actos da sua cara-
metade. Lembre-se que nem todas as pessoas 

são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como 
ela é. Saúde: Evite comer alimentos demasiado pesa-
dos pois a tendência é para digestões difíceis. Dinheiro: 
Período favorável a iniciar um curso de formação profis-
sional. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AquárIO: Carta Dominante: O Louco, que sig-
nifica Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para 
não magoar o seu par numa discussão insigni-
ficante e sem fundamento. Saúde: Tendência 

para a depressão, combata-a tendo pensamentos mais 
optimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se 
ouvir numa importante reunião de negócios. Não desista 
perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

pEIXEs: Carta Dominante: 2 de Paus, que sig-
nifica Perda de Oportunidades. Amor: Um amigo 
muito querido pode precisar da sua ajuda. Esteja 
disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Pode-

rá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período 
muito favorável no sector financeiro. Invista nesta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33
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PAlAVrAS cruzAdAS

horóscoPo maria Helena martins

coisas do arco da Velha
itaLiano soLicitou uMa 
prostituta. para o serViÇo 
APARECEu-LHE A FuTuRA NORA!

Um senhor italiano, de 70 
anos, solicitou os serviços 
de uma prostituta. A sur-
presa veio quando lhe foi 
abrir a porta...
Tudo aconteceu em Itá-

lia, na cidade de Treviso, 
quando um senhor de 70 
anos sentiu a necessidade 

de recorrer aos serviços de uma “trabalhadora 
sexual” e, para sua surpresa, a mulher contratada 
e que lhe bateu à porta tratava-se nada mais nada 
menos que a futura esposa do seu filho.A mais 
que tudo do seu filho, de 40 anos, havia contado 
à família (pelo menos do noivo) que trabalhava 
como empregada de mesa.
O homem, perante a situação suspendeu a “con-

tratação” e já não houve programa.Após, contou 
ao filho o sucedido, que não recebeu muito bem 
a notícia e tudo acabou numa grande discussão 
entre pai e filho. Não se sabe se por o filho ficar 
descontente com o recurso do pai a prostitutas 
sem com o facto de a sua futura esposa ser uma 
delas.

PenSAmento dA SemAnA

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

HOrIzONtAIs: 1. Casos, Axila. 2. Toca, Rir. 3. Urbano, Sapo. 
4. Fá, Rica, Ia. 5. Asa, Dominar. 6. Rua, Ora. 7. Adoidar, Upa. 8. 
Da, Emir, Em. 9. Urro, Acordo. 10. Olé, Odor. 11. Arrás, Solaz.
vErtIcAIs: 1. Ufa, Adufa. 2. Atrás, Dar. 3. Sob, Aro, Ror. 4. 
Ocar, Ui, Olá, 5. Sanidade, és. 6. Oco, Ama. 7. Ar, Amoricos. 
8. Xis, Ir, Rodo. 9. Ira, Nau, Rol. 10. Pia, Pedra. 11. Atoar, Amo.

MuLHER FICA ENTALADA EM 
cHaMiné ao tentar inVadir casa
 Uma mulher de 28 anos ficou entalada numa 

chaminé ao tentar invadir uma residência em 
Thousand Oaks, no condado de Ventura (Cali-
fórnia). A invasora, identificada como Genoveva 
Núnez Figueroa, foi resgatada pelos bombeiros 
e, depois de duas horas de operação, ela foi li-
bertada. Foi preciso desmontar a chaminé e os 
socorristas tiveram que usar água e sabão para a 
invasora escorregar. Depois, Genoveva foi leva-
da a hospital próximo, de onde foi libertada para 
ir direta a uma esquadra.Inicialmente, foi divul-
gado que o objetivo de Genovena era assaltar a 
residência, mas 
depois desco-
briu-se que a casa 
pertence a um ex-
namorado dela, e 
não ficou claro se 
a invadora tinha 
intenção de rou-
bar.A operação 
de resgate foi do-
cumentada pelo 
capitão bombeiro 
Mike Lindbery.

HOrIzONtAIs: 1. O que exige o que é devido. Cos-
tumar (ant.). 2. Pequena elevação de terreno. Em que 
lugar. 3. Inflexível. Sinal gráfico que serve para nasalar 
a vogal a que se sobrepõe. 4. Sódio (s.q.). Cercadura. 
5. Coberta de lona ou de outra substância destinada, a 
abrigar do sol e da chuva. Emissão de voz. 6. Carta de 
jogar. Caminhar. Aquelas. Contr. do pron. pess. compl. 
me e do pron. dem. o. 7. Fruto da ateira. Gastar com o 
uso. 8. Fruto do tomateiro. A minha pessoa. 9. Animal 
vertebrado, pulmonado, de sangue quente, com o corpo 
revestido de penas. Vagabundear. 10. Linha delimitante. 
Que tem muita experiência de vida. 11. Discursar. Sem a 
noção dos princípios da moral.
vErtIcAIs: 1. Repercussão. Incrustação calcária nos 
dentes. 2. Para enxotar (galinhas ou outras aves) (in-
terj.). Contr. da prep. em com o art. def. os. Pôr ovos. 3. 
Plantio de amieiros. Abertura feita, de intervalo a interva-
lo, no cimo dos muros, torre ou fortificação. 4. Modo de 
dizer. Sorte. O espaço aéreo. 5. Discurso. Pessoa doida. 
6. Rasgado. Vegetação espontânea. 7. Atrever-se. Ór-
gão excretor que tem a função de formação da urina. 8. 
Sudoeste (abrev.). Flor da roseira. Insignificância (fig.). 9. 
Dia anterior ao de hoje. Fazer chaga. 10. Vereador mu-
nicipal. Que exprime malvadez. Contr. da prep. de com 
o art. def. a. 11. Narrador. Conjunto de coisas descritas 
e enumeradas.

O único homem que nunca comete erros é 
aquele que nunca faz coisa alguma. Não tenha 
medo de errar, pois você aprenderá a não com-
eter duas vezes o mesmo erro.

theodore roosevelt
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HéLio Bernardo Lopes
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regresso a casa | uM diário aÇoriano

Pega direito!

PONTA DELGADA, 2 DE OuTuBRO DE 2014
Um homem desce sobre São Miguel pelo lado dos 

Mosteiros e dos Ginetes. Vê ao fundo, no recorte 
Norte da ilha, uma borda de mar em frente à Ribei-
ra Grande. Ao lado, a escarpa projecta-se dramática 
em direcção ao mar, junto ao qual a rocha se abre 
em pequenas galerias misteriosas. À frente, a costa 
prolonga-se na direcção de Lagoa, Vila Franca do 
Campo, Furnas, Povoação. Quase lhe vêm as lágri-
mas aos olhos, e ele apaixonar-se-ia de novo se em 
algum momento tivesse duvidado de que a amava. 
A ela, esta terra. Estas ilhas.
TERRA CHÃ, 4 DE OuTuBRO DE 2014
Espantosa noite, ontem, no Angra Jazz. Por Barry 

Harris, um dos grandes jazzmen do século XX (e 
XXI), que nos chega ainda dos tempos do bebop 
e nos ofereceu um concerto íntimo, terno, cheio de 
humor; e por Gary Smulyan, talvez o mais impor-
tante herdeiro contemporâneo do saxofone baríto-
no, de que Gerry Mulligan foi mestre, e que além de 
um espectáculo de criatividade, transe e alegria – de 
génio, na verdade –, não se cansou de tecer loas à 
nossa ilha. Este festival é um milagre não apenas 
nesta terra, mas neste país. É verdadeiramente um 
desperdício que passe por Angra sem a cidade as-
sinalar devidamente a sua presença. Devia haver 
um saxofone pendurado em cada poste desta ilha ao 
longo do Outono todo.
TERRA CHÃ, 5 DE OuTuBRO DE 2014
Esqueçam as setenta virgens. Eles já nem precisam 

de sacrificar-se. Há do lado de cá garotos suficien-
temente atónitos e adultos suficientemente desespe-

rados para se entregarem pela causa. A civilização 
deles talvez esteja doente de ódio. A nossa está de 
certeza doente de desesperança.
TERRA CHÃ, 6 DE OuTuBRO DE 2014
Leio as notícias sobre nova detenção de Michael 

Phelps por condução sob influência, na verdade 
nada mais do que a segunda em dez anos, e noto 
uma certa indignação. Portugueses e estrangeiros, 
jornalistas e colunistas – todos parecem um tanto 
chocados por um desportista de tal dimensão rein-
cidir na falta de juízo. Pergunto-me se era possível 
ser de outra maneira. Ou, mais bem dito: se de outra 
maneira não se provaria simplesmente que Phelps 
não é humano, o que desde logo tornaria irrelevan-
tes os seus recordes e medalhas. Já o escrevi algures: 
o desporto não dá, nunca deu e nunca dará saúde. O 
que dá saúde é o exercício físico, com desafios mas 
também com equilíbrio. Um desportista de topo, 
daqueles capazes de conquistar o mundo, ou é um 
tanto louco, ou é um extraterrestre. Maradona, o 
futebolista com mais rasgo da minha geração, con-
sumia drogas. Tiger Woods, o melhor jogador dos 
mais de 250 anos de história do golfe, teve dezenas 
de amantes, entre prostitutas, actrizes porno e admi-
radoras. Com Michael Phelps, o desafio há-de ser 
ainda maior, porque é difícil ser criativo na natação 
e, portanto, tudo aquilo é trabalho. As válvulas de 
escape não são desejáveis, mas são provavelmente 
inevitáveis. E, se não são, então não vale a pena per-
dermos tempo a homenagear a capacidade de su-
peração humana: todos esses génios se resumem a 
rapazes com tumores no cérebro, daqueles que lhes 
ampliam as capacidades, como o do John Travol-
ta no “Fenómeno”. Phelps bebeu e conduziu? Fez 
muito mal. Mas, se não bebesse, era mais difícil 
ser o meu herói. Não é negando a existência dos 
grandes abismos humanos que ensinamos as nossas 

crianças a protegerem-se deles.

TERRA CHÃ, 9 DE OuTuBRO DE 2014
Encantador jantar, ontem à noite no Canadinha, 

com o Carlos Bessa. Não conheço muita gente de 
quem se possa falar de literatura assim. Aliás: não 
conheço muita gente que fale de literatura assim, 
com aquele amor, com aquele conhecimento da 
matéria em causa, com aquela esperança. Não falo 
sequer dos Açores: falo do país. Espero ter absorvi-
do algum do optimismo. Ando a precisar.
A história da auxiliar de enfermagem espanhola 

apanhada pelo ébola mostra-nos uma série de coi-
sas, mas a mais importante é o pânico que se apos-
sou das autoridades de saúde. Não há nada mais pe-
rigoso do que uma autoridade com medo. Um dia, 
pode muito bem ser ele, o medo da autoridade, a 
transformar uma pandemia na própria extinção da 
espécie. Felizmente, chega-nos um bom exemplo 
da Austrália. Com certeza não estávamos à espera 
de que ele nos chegasse dos países latinos, pois não?
Como? São presos em Lisboa sete homens em 

flagrante delito, quando se preparavam para raptar, 
sequestrar, amarrar, matar e enterrar um homem, e 
mesmo assim dois ficam com “apresentações perió-
dicas”? Isto tendo elementos daquele mesmo grupo 
tentado em Janeiro o mesmo crime contra a mesma 
pessoa? Boa. Voltamos a conversar em Dezembro, 
combinado?
TERRA CHÃ, 10 DE OuTuBRO DE 2014
Parece que a Red Bull vai ter de indemnizar os 

consumidores americanos por publicidade engano-
sa. Afinal, a bebida não dá asas. Portanto, também 
já aniquilámos a metáfora, não é assim? E agora, o 
que é que dizem? Vamos à sinestesia ou à sinédo-
que?
TERRA CHÃ, 11 DE OuTuBRO DE 2014
Este diário vai passar a ter uma extensão no “Diário 

de Notícias”. Aparentemente, as minhas desventu-
ras como agricultor, as aventuras do Melville como 
ladrão de galinhas e, em geral, o relato sobre a vida 
fora das grandes cidades – e nos Açores, em Angra 
e na Terra Chã em particular – podem interessar a 
leitores de todo o país. Tem sido um mês de grande 
notícias, Outubro. Esta foi uma das melhores.
TERRA CHÃ, 12 DE OuTuBRO DE 2014
18 buraquinhos, hoje, nas Fajãs da Agualva. Mes-

mo antes da chuva. Tem sido um Outono abençoado.
TERRA CHÃ, 15 DE OuTuBRO DE 2014
A algumas páginas do final da primeira versão do 

novo romance. Só depois começará o trabalho a sé-
rio: destruir e fazer de novo. Em todo o caso, tenho 
duas semanas, a partir de hoje, (quase) só para es-
crever. São duas semanas em que não viajo, em que 
ganho menos dinheiro e em que perco infinitamente 
mais cabelo. Espero as duas melhores semanas do 
ano.
TERRA CHÃ, 20 DE OuTuBRO DE 2014
Não é desvalorizar o trabalho de quem escreve, em 

geral ou em particular. É que eu gostava mesmo de 
ser o tipo que inventou o toalhete. Não há dúvidas 
sobre os benefícios que o toalhete trouxe à vida das 
pessoas.
TERRA CHÃ, 27 DE OuTuBRO DE 2014
Mais de três anos depois dos rabiscos iniciais, exis-

te, enfim, uma primeira versão do romance. Ocor-
re-me às vezes que possa ser uma belíssima mer-
da. Mas ocorre-me mais frequentemente que é um 
edifício de cinquenta andares erguido tijolo a tijolo, 
e que um homem também deve permitir-se alguns 
momentos de um certo sentimento de realização. 
Pelo menos até começar com as revisões.

como é grande a aFlição! 

Há dois dados que a generalidade dos 
portugueses percebeu já bem: os atuais 

governantes ora dizem, ora desdizem, e o 
pânico nas suas hostes, desde que António 
costa passou a liderar o ps, não tem parado 
de crescer. Os grandes casos nacionais, já ao 
nível de bronca pública, sucedem-se, embora 
tudo continue na mesma, dado que os portu-
gueses, com a dita democracia que têm, es-
tão completamente impossibilitados de pôr 
um travão na destruição veloz de Portugal, 
da sua riqueza e da imagem de dignidade a 
que tem direito.
A tudo isto vinha-se somando, até há pouco, 

a possibilidade de António Guterres vir a ser 
candidato ao Presidente da República em 2016. 
Era uma inultrapassável enxaqueca e, com toda 
a certeza, mais uma cabeça no futuro dos po-
líticos que suportam a atual coligação de Go-
verno. Mas, ao menos para já, esta enxaqueca 
parece estar prestes a passar, embora possa vir 
a surgir uma outra se o PS e os partidos de es-
querda tiverem bom senso. Veremos o que o 
futuro nos vai trazer destas bandas.
Ainda assim, começou já a notar-se um ataque 

permanente dos políticos do atual poder a An-

tónio Costa. Ou por causa do vencimento, ou 
por estar na autarquia, ou devido às sargetas, 
ou pela sujidade nas ruas – uma imensidão de 
portugueses atira tudo para o chão –, ou pelo 
orçamento camarário, etc.. A tudo o que vem à 
rede fazem-no de peixe.
O grande problema, porém, é também duplo. 

Por um lado, a memória; por outro, o estado 
da carteira dentro do bolso. O problema está 
hoje muito longe de ser o de quem ganha, mas 
o de não perder estrondosamente. Porque mes-
mo com dizeres e desdizeres, quem é que hoje 
irá estar na disposição de apoiar mais pobreza, 
mais miséria, mais desemprego e mais emigra-
ção no futuro? Para já não falar no regresso do 
serviço militar obrigatório, ou no da compra de 
mais material militar, como começaram já al-
guns concidadãos nossos a pedir...
Por tudo isto, tenho visto com graça, a um 

ritmo quase diário, por vezes até idiota, o 
pânico que se vem apoderando dos que se 
deram já conta da hecatombe que os irá es-
perar. Mesmo assim, talvez fosse bom come-
çar a tentar lançar o nome de Luís amado 
para candidato ao presidente da república, 
como há dias Marcelo referiu de passagem, 
porque pode até dar-se a graça de vir a ter 
o apoio do ps. sim, porque no portugal de 
hoje já tudo é possível. Nada como tentar.
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sobre cães e gatos

os cães são crianças, os gatos são filhos 
adolescentes: também nos amam, embo-

ra com alguma relutância, acham mesmo que 
são independentes, e às vezes estão escondidos 
num armário. é a adolescência sem tirar nem 
pôr.
O lado A tem aquela canção chamada Portugal 

Ressuscitado. Toca o refrão e eu choro, é certi-
nho. “Agora o povo unido nunca mais será ven-
cido.” A crença em ideias tão obviamente falsas 
sempre me emocionou muito. No lado B está a 
Canção Combate, sobre a coragem do povo por-
tuguês. A própria canção é poeticamente corajo-
sa, uma vez que rima “A PIDE agora já não nos 
persegue” com “E já cá canta o Manuel Alegre”. 
Antes da música, Ary dos Santos declama um 
soneto dedicado a todos os antifascistas mortos 
pela PIDE. Primeiro, os agentes da polícia políti-
ca aparecem designados como feras, mas depois 
o poeta corrige: “Feras é demais. Apenas hienas. 
Tão pútridas, tão fétidas, tão cães.” Alto. Tão 
cães? Cão é adjectivo? E dos que ofendem? Os 
cães são um bocadinho porcos e razoavelmente 
burros (eu sei, porque tenho quatro), mas ainda 
assim não merecem ser comparados a agentes da 
PIDE. De onde vem a má reputação dos cães? 
Nos livros, aparecem quase só para morrer. A Ba-
leia do Graciliano Ramos leva um tiro. O Argos 
de Ulisses espera pelo dono durante 20 anos e 
morre assim que satisfaz o desejo de o ver. Os 
gatos, por outro lado, têm um prestígio literário 
impecável. Mário-Henrique Leiria dedica um 
livro “ao gato Benevides” que, diz ele, lhe deu 
“tremendas lições de dignidade”. Nem o Cheshi-
re Cat da Alice nem o gatarrão amigo do diabo 
em Margarita e o Mestre levam um tiro. Anda por 
aí um famoso espectáculo musical sobre gatos. 
Os gatos são protagonistas sofisticados, os cães 

são palermas sem classe.
Quando, há pouco tempo, passei a ter um gato, 

comecei a perceber a razão do fascínio. De facto, 
é um bicho que nos despreza de uma forma muito 
elegante.
Está evidentemente convencido da sua superio-

ridade em relação a nós e é capaz de ter razão. 
Mas continuo firme no meu entusiasmo em rela-
ção aos cães.
Os gatos sabem qualquer coisa; os cães são tão 

estúpidos como eu o que lhes dá um encanto mui-

to especial. Os gatos parecem ter uma informação 
importante acerca do que é isto de estar vivo; os 
cães não fazem ideia do que andam aqui a fazer.
Acham quase tudo espantoso e não têm vergo-

nha desse maravilhamento constante, apesar de 
ser tão parecido com estupidez.
Os cães são crianças, os gatos são filhos adoles-

centes: também nos amam, embora com alguma 
relutância, acham mesmo que são independentes, 
e às vezes estão escondidos num armário. É a 
adolescência sem tirar nem pôr.

ricardo araújo pereira
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eFeitos da crise económica

a crise económica mundial, que começou 
em 2008, agravou a saúde mental de mi-

lhares de cidadãos e teve um impacto nega-
tivo na vida das pessoas – os suicídios, nos 
países afetados dispararam. 

A esta conclusão chegou um estudo britânico 
que analisou a situação em 24 países europeus, 
bem como nos Estados Unidos e no Canadá, 
durante os anos de 2008 a 2010.

Em termos globais, a taxa de suicídio tinha 
vindo a diminuir até 2007. Mas a crise multi-
plicou os números e registaram-se mais 6,5% 
de casos na Europa, 4,8% nos Estados Unidos 
e 4,5% no Canadá, sendo o aumento quatro 
vezes superior entre os homens. Os principais 
fatores de risco foram a perda de emprego ou 
da casa por não poder pagar o empréstimo e a 
acumulação de dívidas. Depressão, ansiedade e 
pensamentos suicidas, mesmo em quem nunca 
tinha evidenciado problemas mentais, foram 
consequências que o estudo identificou. O mes-
mo estudo informa que a maioria dos suicídios 
ocorreu entre os indivíduos com depressão e 
verificou-se que a taxa de prescrição de antide-
pressivos na Europa aumentou bastante. Dados 
do Reino Unido, país da origem da investiga-
ção, mostram um aumento de 19% entre 2007 
e 2010. Mas a Áustria, a Finlândia e a Suécia 
conseguiram evitar o incremento dos suicídios, 
ao promoverem bons serviços de saúde mental 
e estratégias para ajudar as pessoas a regressar 
ao trabalho. 
The British Journal of Psychiatry autores deste 

estudo, recomendam que, “por cada 200 euros 
per capita gastos em programas de assistência 
aos desempregados, o risco de suicídio caiu um 
por cento e acrescenta que a perda de emprego 
pode ter um grande impacto na saúde mental 
do desempregado e agravar o risco de suicí-
dio”. Outros têm a opinião de que o impacto da 

crise nos números do suicídio pode ser mitiga-
do com políticas de saúde mental preventiva e 
de apoio aos desempregados.
E já que estamos a tentar compreender a me-

lhor maneira de nos mantermos saudáveis e 
proteger a nossa SAÚDE gostaria de lembrar 
aos nossos leitores que um dos exercícios que 
fortalece o nosso coração e evita doenças car-
diovasculares é, para aqueles que ainda podem,  
cinco a dez minutos diários de corrida, ainda 
que a baixa velocidade, são suficientes para re-
duzir o risco de morte, sobretudo por doença 
cardiovascular. Esta é a conclusão de um estu-
do americano que inclui 55137 indivíduos dos 
18 aos 100 anos, dos quais um quarto corria, 
pedalava ou simplesmente caminhava a título 
de lazer.

Os investigadores verificaram que, para redu-
zir a mortalidade e aumentar o nível de espe-
rança de vida, basta correr uma ou duas vezes 
por semana até 60 minutos, menos de 10 quiló-
metros por hora. A velocidade pode ser mode-
rada: “dez kms por hora é um ritmo adequado”, 
aconselham. Os que praticaram e mantiveram 
a atividade durante mais anos revelaram maio-
res benefícios, respetivamente, uma redução de 
29% e 50% na mortalidade geral e por causas 
cardiovasculares. O estudo conclui que correr, 
caminhar ou andar de bicicleta, mesmo sem 
grande esforço, se traduz em mais anos de vida, 
o que pode constituir uma motivação para os 
mais sedentários. Vá lá, se quer manter-se sau-
dável – mexa-se, o seu coração agradece... E, 
para os que ainda estão em crise ajuda a supe-
rá-la. 

O trilho do Mont Royal, desde os anos 60, 
enquanto vivi em Montreal, era o meu lo-
cal preferido para diminuir o stress... e, até 
hoje, ainda não perdi o hábito de caminhar; 
são 11 kms dia sim dia não - são 11 kms a ca-
minhar no silêncio da NATuREZA – o Mon-
te Goios, mesmo em frente à vizinha Galiza.



A Voz de PortugAl  |  12 de noVembro de 2014  |  P. 22

 p j v E D
1-chelsea 29 11 9 2 0
2-southampton 25 11 8 1 2
3-Manchester City 21 11 6 3 2
4-West Ham 18 11 5 3 3
5-Swansea City 18 11 5 3 3
6-Arsenal 17 11 4 5 2
7-M. United 16 11 4 4 3
8-Newcastle 16 11 4 4 3
9-Stoke City 15 11 4 3 4
10-Everton 14 11 3 5 3
11-Liverpool 14 11 4 2 5
12-Tottenham 14 11 4 2 5
13-West Bromwich 13 11 3 4 4
14-Sunderland 12 11 2 6 3
15-Hull City 11 11 2 5 4
16-Aston Villa 11 11 3 2 6
17-Crystal Palace 9 11 2 3 6
18-Leicester City 9 11 2 3 6
19-QPR 8 11 2 2 7
20-Burnley 7 11 1 4 6

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - clASSiFicAção

 p j v E D
1-marseille 28 13 9 1 3
2-paris sg 27 13 7 6 0
3-Lyon 26 13 8 2 3
4-Bordeaux 24 13 7 3 3
5-Nantes 23 13 6 5 2
6-Saint-étienne 22 13 6 4 3
7-Rennes 19 13 5 4 4
8-Monaco 19 13 5 4 4
9-Metz 18 13 5 3 5
10-Stade de Reims 18 13 5 3 5
11-Toulouse 17 13 5 2 6
12-Nice 17 13 5 2 6
13-Montpellier 17 13 5 2 6
14-Lille 16 13 4 4 5
15-Bastia 13 13 3 4 6
16-évian TG 13 13 4 1 8
17-Caen 12 13 3 3 7
18-Guingamp 12 13 4 0 9
19-Lens 11 13 3 2 8
20-Lorient 10 13 3 1 9

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 28 11 9 1 1
2-roma 25 11 8 1 2
3-Napoli 21 11 6 3 2
4-Sampdoria 20 11 5 5 1
5-Genoa 19 11 5 4 2
6-Lazio 19 11 6 1 4
7-Milan 17 11 4 5 2
8-Udinese 17 11 5 2 4
9-Internazionale 16 11 4 4 3
10-Hellas Verona 14 11 3 5 3
11-Fiorentina 13 11 3 4 4
12-Palermo 13 11 3 4 4
13-Torino 12 11 3 3 5
14-Sassuolo 12 11 2 6 3
15-Cagliari 10 11 2 4 5
16-Atalanta 10 11 2 4 5
17-Empoli 10 11 2 4 5
18-Chievo 8 11 2 2 7
19-Cesena 7 11 1 4 6
20-Parma 6 11 2 0 9

ItálIa
SerIe a

 p j v E D
1-B. München 27 11 8 3 0
2-VfL Wolfsburg 23 11 7 2 2
3-B. M’gladbach 20 11 5 5 1
4-Hannover 96 19 11 6 1 4
5-TSG 1899 17 11 4 5 2
6-B. Leverkusen 17 11 4 5 2
7-FC Augsburg 15 11 5 0 6
8-1. FSV Mainz  15 11 3 6 2
9-SC Paderborn 15 11 4 3 4
10-1. FC Köln 15 11 4 3 4
11-Schalke 04 14 11 4 2 5
12-E. Frankfurt 12 11 3 3 5
13-SC Freiburg 11 11 2 5 4
14-Hertha BSC 11 11 3 2 6
15-B. Dortmund 10 11 3 1 7
16-W. Bremen 10 11 2 4 5
17-Hamburger SV 9 11 2 3 6
18-VfB Stuttgart 9 11 2 3 6

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

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

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

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

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

HéLder dias

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 4 4 0 0 11 1 12
2-roma 4 1 1 2 7 11 4
3-cSka moSkVa 4 1 1 2 5 9 4
4-mancheSter cIty 4 0 2 2 4 6 2

gruPo F J V e d gm gS P
1-ParIS Sg 4 3 1 0 6 3 10
2-Barcelona 4 3 0 1 8 4 9
3-aJax 4 0 2 2 3 7 2
4-aPoel 4 0 1 3 1 4 1

gruPo g J V e d gm gS P
1-chelSea 4 2 2 0 9 2 8
2-Schalke 04 4 1 2 1 8 9 5
3-SPortIng 4 1 1 2 8 8 4
4-marIBor 4 0 3 1 3 9 3

gruPo h J V e d gm gS P
1-Fc Porto 4 3 1 0 12 3 10
2-Shakhtar donetSk 4 2 2 0 14 2 8
3-Bate BorISoV 4 1 0 3 2 19 3
4-athletIc 4 0 1 3 2 6 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

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

Paris SG 1-0 APOEL
Ajax 0-2 Barcelona

Sporting 4-2 Schalke 04
Maribor 1-1 Chelsea

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

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

F1: nico rosberg Vence gP do brasil

nico Rosberg venceu 
impecavelmente , a 

sua quinta vitória da tem-
porada 2014 da Fórmula 
1. o alemão não baixou 
os braços no grande pré-
mio do Brasil e controlou 
a prova no circuito de In-
terlagos, diminuindo para 
17 pontos a vantagem de 
Lewis Hamilton na tabela 
do campeonato. 
O inglês completou a do-

bradinha da Mercedes, en-
quanto Felipe Massa fez a 
festa dos adeptos brasilei-

ros, completando o pódio. 
Jenson Button aproveitou 
sua regularidade habitual 
para controlar a sua maneira 
o desgaste dos pneus e ter-
minar a corrida com o quar-
to lugar, numa tarde em que 
as altas temperaturas pau-
listanas sacrificaram a bor-
racha. Logo atrás veio um 
discreto Sebastian Vettel. 
Fernando Alonso foi o sex-
to, superando Kimi Raikko-
nen nas voltas finais. Em 
sétimo, o finlandês foi se-
guido por Nico Hulkenberg, 
Kevin Magnussen e Valtteri 
Bottas, que completaram os 

dez primeiros em São Pau-
lo. 
A etapa final da temporada 

acontece dentro de duas se-
manas, em Abu Dabi, com 
pontuação dobrada para a 
decisão do campeonato. 
Rosberg só interessa a vi-
tória: com os 17 pontos de 
vantagem, Hamilton precisa 
ser segundo para garantir o 
bi-campeonato, em caso de 
triunfo de seu companheiro 
de equipe. 
Na largada, Hamilton foi 

para cima de Rosberg, mas o 
alemão conseguiu sustentar 
a liderança para completar a 
primeira volta na liderança. 
Massa largou tranquilo para 

segurar a terceira posição, 
mas não foi uma ameaça 
para a segunda posição de 
Hamilton, apenas travando  
Bottas em quarto. 
Na terceira volta, o DRS 

estava liberado, mas Ros-
berg já tinha uma vantagem 
de mais de um segundo, 
controlando a vantagem em 
relação a Hamilton. Duas 
voltas mais tarde, já come-
çaram as trocas de pneus. O 
primeiro dos líderes a parar 
foi Massa, que fez uma tro-
ca rápida e conseguiu voltar 
à frente de Bottas. Porém, o 

brasileiro ultrapassou o li-
mite de velocidade no pitla-
ne e recebeu um stop-go 
de cinco segundos no seu 
próximo pit-stop. Rosberg 
parou na oitava volta, sem 
sustos, ficando à frente de 
Hamilton quando o inglês 
fez a sua parada, na volta 
seguinte. Neste momento, 
a ordem de classificação es-
tava descontrolada pela pre-
sença de Nico Hulkenberg 
na liderança: o alemão tinha 
largado com os pneus mais 
duros. Porém, o alemão não 
foi entrave para Rosberg, 
que nem precisou esperar o 
pit-stop do conterrâneo para 
retomar a liderança, na 14ª 
volta, descontando os 23 
segundos de desvantagem 
que tinha acumulado. Com 
isso, o germânico da Mer-
cedes ia consolidando sua 
liderança, deixando Hamil-
ton para trás, lutando com a 
Force India e concretizando 
a ultrapassagem somente 
uma volta mais tarde. Outro 
“estranho” era Kvyat, que 
tinha a mesma estratégia de 
Hulkenberg e era o quarto 
colocado na 15 volta.
Massa retomou o seu ter-

ceiro lugar, com uma ultra-
passagem sobre Kvyat no S 
do Senna. 
“O desgaste é maior do que 

nós imaginávamos”, avisa-
va o engenheiro de Ricciar-
do pelo rádio. Massa fazia o 
seu pit-stop demorado pela 
punição de cinco segundos. 
Por sorte, o brasileiro não 
perdeu posição para Bot-
tas, que se atrasou em sua 
parada para ajustar o cinto 
de segurança que tinha se 
soltado.

 p j v E D
1-real madrid 27 11 9 0 2
2-barcelona 25 11 8 1 2
3-Valencia 24 11 7 3 1
4-Atlético Madrid 23 11 7 2 2
5-Sevilla 23 11 7 2 2
6-Málaga 21 11 6 3 2
7-Celta de Vigo 20 11 5 5 1
8-Villarreal 15 11 4 3 4
9-Getafe 14 11 4 2 5
10-Eibar 13 11 3 4 4
11-Athletic 12 11 3 3 5
12-Espanyol 11 11 2 5 4
13-Rayo Vallecano 11 11 3 2 6
14-Granada 10 11 2 4 5
15-Almería 9 11 2 3 6
16-Levante 9 11 2 3 6
17-Elche 9 11 2 3 6
18-Real Sociedad 9 11 2 3 6
19-Deportivo 9 11 2 3 6
20-Córdoba 6 11 0 6 5

eSPanha
lIga BBVa
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eStAdoS unidoS (mlS)

1-uD Oliveirense 28 14 8 4 2 16 11
2-Benfica B 27 15 7 6 2 30 17
3-Freamunde 26 14 8 2 4 18 8
4-u. Madeira 25 15 7 4 4 22 14
5-Chaves 25 15 6 7 2 18 15
6-Beira-Mar 24 15 7 3 5 20 17
7-V. Guimarães B 24 15 7 3 5 28 22
8-Tondela 22 15 5 7 3 22 21
9-FC Porto B 21 15 6 3 6 21 14
10-Sp. Covilhã 20 15 5 5 5 18 18
11-Leixões 20 14 6 2 6 18 19
12-Farense 19 14 5 4 5 10 12
13-Sporting B 19 14 5 4 5 15 15
14-Olhanense 19 15 5 4 6 20 25
15-Portimonense 18 14 4 6 4 15 14
16-Feirense 16 14 4 4 6 19 21
17-SC Braga B 16 14 4 4 6 18 19
18-Desp. Aves 16 14 4 4 6 9 16
19-Atlético CP 16 15 4 4 7 24 22
20-Ac. Viseu 15 15 3 6 6 15 21
21-Oriental 15 15 3 6 6 14 18
22-Marítimo B 14 15 4 2 9 15 30
23-Santa Clara 14 14 2 8 4 12 17
24-Trofense 14 15 4 2 9 14 25

  P J V E D GM GS

1-Benfica 25 10 8 1 1 23 7
2-V. Guimarães 23 10 7 2 1 20 8
3-FC Porto 22 10 6 4 0 19 5
4-Belenenses 20 10 6 2 2 15 11
5-SC Braga 18 10 5 3 2 15 7
6-P. Ferreira 18 10 5 3 2 15 10
7-Rio Ave 17 10 5 2 3 19 10
8-Sporting 17 10 4 5 1 18 10
9-Moreirense 13 10 3 4 3 7 9
10-Marítimo 12 10 4 0 6 15 15
11-V. Setúbal 11 10 3 2 5 8 16
12-Estoril Praia 10 10 2 4 4 15 20
13-Boavista 10 10 3 1 6 7 18
14-Nacional 8 10 2 2 6 7 13
15-Académica 8 10 1 5 4 7 12
16-Arouca 8 10 2 2 6 6 18
17-Penafiel 4 10 1 1 8 6 19
18-Gil Vicente 3 10 0 3 7 7 21

  P J V E D GM GS

Arouca 1-2 v. guimarães
sc braga 2-0 Gil Vicente

boavista 1-0 Penafiel
Moreirense 0-1 belenenses

Nacional 1-2 Benfica
v. setúbal 1-0 Marítimo
Sporting 1-1 P. Ferreira

Estoril Praia 2-2 FC Porto
rio Ave 3-0 Académica

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

11ª jornAdA - horAS de montreAl

Quinta-Feira 13 de noVembro
- inauguração do monumento em laVal
  dos eX-combatentes Portugueses na guerre
sábado 15 de noVembro
- semana cultural na casa dos açores

Sp. Espinho  vs  Sporting  2014-11-21  15:30
Trofense  vs  Belenenses  2014-11-22  13:00
Benfica  vs  Moreirense  2014-11-22  14:45
Atlético CP vs  Marítimo  2014-11-23  10:00
Santa Maria vs  CCD Santa Eulália  2014-11-23  10:00
Famalicão vs  Fafe  2014-11-23  10:00
P. Ferreira vs  At. Riachense  2014-11-23  10:00
Vieira vs  Freamunde  2014-11-23  10:00
Vizela vs  Operário Lagoa  2014-11-23  10:00
Penafiel vs  Desp. Aves  2014-11-23  10:00
Gil Vicente vs  Varzim  2014-11-23  10:00
Nacional vs  Ribeirão  2014-11-23  10:00
Feirense vs  Chaves  2014-11-23  10:00
Rio Ave vs  uD Oliveirense  2014-11-23  10:00
Oriental vs  V. Setúbal  2014-11-23  12:00
V. Guimarães vs  SC Braga  2014-11-23  14:15

4ª eliminatória
2014/2015

PlAy-oFF
FC Dallas  2-1  Vancouver Whitecaps

NY Red Bulls  2-1  Sporting KC

Meias-Finais (East)
 1ª Mão 2ª Mão
Columbus C. (3-7) NE Revolution 2-4 1-3
NY Red Bulls (3-2) DC united 2-0 1-2

Meias-Finais (West)
 1ª Mão 2ª Mão
Real Salt Lake (0-5) LA Galaxy   0-0 0-5
FC Dallas (1-1) Seattle Sounders   1-1 0-0

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

cr7 tem mais golos
do Que 12 ‘Pichichis’
12 futebolistas ergue-

ram o troféu de me-
lhor marcador da liga es-
panhola com menos golos 
do que os que, neste mo-
mento, cristiano ronaldo 
já tem apontados. 

Com 18 golos ao fim de 11 
jornadas da liga espanhola, 
Cristiano Ronaldo já tem 
mais tentos marcados do 
que, em toda a história, doze 
“pichichis” tinham no fim 
do campeonato. Como em 
várias edições houve ven-
cedores empatados, estes 18 
golos chegavam para o por-

tuguês ter erguido o troféu 
em oito: 1983/84, 1975/76, 
1970/71, 1969/70, 1968/69, 
1932/33, 1931/32 e1929. 
Com 83 edições disputadas, 
o troféu para o melhor mar-
cador da liga espanhola teve 

até hoje 59 vencedores dife-
rentes, vários deles, portanto, 
em mais do que uma edição. 
Telmo Zarra é recordista, 
com seis vitórias, enquanto 
dos jogadores ainda em ati-
vidade se destacam Messi 
(três) e Ronaldo (2). Bienzo-
bas (14 golos em 1929), Go-
rostiza (12 em em 1931/32), 

Olivares (16 em 1932/33), 
Amancio (14 em 1968/69 e 
16 em 1969/70), Gárate (14 
em 1968/69, 16 em 1969/70 
e 17 em 1970/71), Aragonés 
(16 em 1969/70), Rexach 
(17 em 1970/71), Da Silva 

(17 em 1983/84) e Juani-
to (17 em 1983/84) são os 
futebolistas que, até hoje, 
venceram o Troféu Pichichi 
com menos golos apontados 
do que aqueles que Cristiano 
Ronaldo tem neste momen-
to. O recorde de golos numa 
época pertence a Messi, com 
50 golos em 2011/12.

FiliPa martins ganha medalha de ouro
Filipa Martins conquis-

tou amedalha de ouro 
no concurso de paralelas 
assimétricas na taça do 
Mundo de ginástica artísti-
ca de Medellín, colômbia. 
No sábado à noite, a ginas-

ta do Sport Club do Porto 
assegurou o primeiro lugar 
e, comeste triunfo, venceu 
também o circuito de Taças 
do Mundo Federação Inter-

nacional de Ginástica neste aparelho.
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Postiga e bosingwa estão
de regresso à seleção
o selecionador nacional já divulgou a lista 

de convocados para os embates frente à 
Arménia e à Argentina nos próximos dias 14 e 
18, respetivamente. 
A grande novidade vai para os regressos de 

Hélder Postiga e Bosingwa e para a chamada de 
Raphaël Guerreiro (Lorient) e de Tiago Gomes 
(Sp. Braga). Fernando Santos divulgou, esta sex-

ta-feira, a lista de convocados para as partidas 
frente à Arménia e à Argentina que estão agenda-

das para os dias 14 e 18 de novembro. O grande 
destaque vai para o regresso do avançado Hélder 
Postiga, que atua atualmente no Deportivo da 
Corunha, e do defesa direito Bosingwa, que ves-
te a camisola do Trabzonspor (Turquia). Quanto 
a novidades há a salientar a chegada à seleção do 
sub-21 Raphaël Guerreiro, que atua em França 
no Lorient, e do arsenalista Tiago Gomes. Fábio 

Coentrão não consta dos convocados por estar 
ainda a recuperar de uma lesão. Fernando Santos 
garante que o seu “objetivo” é estar no Campeo-
nato Europeu de 2016, em França e, por isso, a 
“prioridade clara e inequívoca” é o jogo com a 
Arménia a contar para a fase de qualificação do 
Euro. A seleção portuguesa é atualmente o ter-
ceiro posicionado no Grupo I, tendo somado três 
pontos em dois jogos. A Dinamarca está em pri-
meiro lugar, com quatro pontos em três jogos, 
em segundo surge a Albânia, também com qua-
tro pontos (dois jogos) e em último está a Armé-
nia com apenas um ponto (dois jogos).
Lista de conVocados:
guarda-redes: Anthony Lopes, Beto, Rui Pa-

trício
defesas: Bruno Alves, Cédric, José Bosingwa, 

José Fonte, Pepe, Raphael Guerreiro, Ricardo 
Carvalho, Tiago Gomes
Médios: Adrien Silva, André Gomes, João 

Moutinho, João Mário, Tiago, William Carvalho
atacantes: Vieirinha, Cristiano Ronaldo, Éder, 

Hélder Postiga, Nani, Danny, Ricardo Quares-
ma.

estoril contraria
estatuto Portista e
emPata com ‘dragões’
depois de uma exibição muito consisten-

te do Estoril, sobretudo defensivamente, 
a equipa orientada por José Couceiro, já no 
período de descontos, aos 90+4, permitiu a 
Óliver igualar a partida. Brahimi, aos 20 mi-
nutos, fez o primeiro do encontro para o FC 
porto. 

Kuca, 27’, e Tozé, aos 81’, de grande penali-
dade, fizeram os dois golos dos ‘canarinhos’. O 
FC Porto visitou este domingo a Amoreira para 
defrontar o Estoril. Obrigados a ganhar para não 
deixar fugir o líder Benfica, os pupilos de Julen 
Lopetegui tiveram uma partida morna e apenas 
ao ‘fechar do pano’ conseguiram garantir um 
ponto. Brahimi, numa bela jogada individual 
onde fintou vários adversários, inaugurou o mar-
cador aos 20 minutos, mas Kuca, sete minutos 
volvidos, refez o empate. As duas equipas foram 
para o intervalo empatadas. No regresso ao rel-
vado, os portistas, que vinham de uma senda vi-
toriosa de quatro jogos, tentaram forçar o golo. 

Porém, apenas aos 81’, de grande penalidade, se 
veriam mais golos. Tozé, um jogador contratual-
mente ligado aos ‘dragões’, dava vantagem aos 
‘canarinhos’. A partir daí foi o ‘tudo por tudo’ da 
equipa orientada por Lopetegui. Porém, a igual-
dade só chegaria nos instantes finais da partida, 
com Óliver a conseguir empurrar a bola para o 
fundo da baliza de Kieszek. 
O resultado final acaba por penalizar, de cer-

ta forma, a formação orientada por josé cou-
ceiro, que durante todo o encontro se manteve 
muito consistente, sobretudo defensivamente.


