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o povo Madeirenses seMpre
orgUlhoso da sUa fé eM 
nossa senhora do Monte
Tiveram lugar neste fim-de-semana, 8, 9 e 10 de agosto as festas em honra 

da Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira. Celebrado na Ma-
deira, a 15 de agosto de todos os anos, em Montreal, na Missão Santa Cruz, 
a tradição ficou a ser no segundo domingo do mês de agosto.
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cArNEIrO: Carta Dominante: 
Valete de Ouros, que significa Re-
flexão, Novidades. Amor: É pos-
sível que reencontre um amigo 

muito chegado que já não via há algum 
tempo e que passem bons momentos jun-
tos. Saúde: Evite enervar-se demasiado 
com problemas pouco importantes.
Dinheiro: É possível que durante esta se-
mana sinta uma pequena quebra no setor 
financeiro.
Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

tOurO: Carta Dominante: 4 
de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: 
Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstá-

culos. É possível que conheça uma pes-
soa muito especial. Saúde: Procure estar 
mais atento aos sinais que o seu organis-
mo lhe envia.  Dinheiro: Todos os projetos 
que apresentar durante esta semana es-
tarão favorecidos. 
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

gémEOs: Carta Dominante: 6 de 
Paus, que significa Ganho. Amor: 
Faça uma surpresa agradável a 
um familiar muito querido. Saúde: 

O seu bem-estar físico depende da sua 
disponibilidade para descansar. Cuidado 
com as correntes de ar. Dinheiro: Não ha-
verão grandes alterações neste campo. 
Evite desperdiçar dinheiro em coisas que 
não lhe fazem falta. 
Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Ale-
gria. Amor: As crianças da sua 

família necessitam da sua atenção e do 
seu carinho. Saúde: O seu organismo po-
derá ressentir-se de uma dieta alimentar 
desadequada. Dinheiro: O seu esforço no 
trabalho poderá vir a ser recompensado. 
É uma boa altura para pedir um aumento, 
não tenha receio.
Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

lEÃO: Carta Dominante: 9 de Es-
padas, que significa Mau Pressen-
timento, Angústia. Amor: Deixe-se 
levar pelos seus sentimentos. Po-

derão ocorrer algumas mudanças no seu 
relacionamento. Saúde: É provável que 
se sinta um pouco indisposto. Dinheiro: 
Evite falar com os seus colegas sobre as-
suntos que não lhe dizem respeito. Pode-
rá solidificar as suas finanças se confiar 
mais em si.
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

vIrgEm: Carta Dominante: 7 de 
Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Durante esta semana vai 
conseguir colocar as suas ideias 

no lugar. Saúde: Tome conta da sua 
saúde e evite exceder-se. Cuide da sua 
mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega 
com más intenções. Período de dúvidas 
profissionais.
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

bAlANÇA: Carta Dominante: 9 
de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período em que estará 
mais virado para si. Evite ser 
agressivo e demasiado possessi-

vo com o seu par. Saúde: Cuidado com 
as indigestões. Poderão surgir problemas 
digestivos. Dinheiro: Proteja as suas eco-
nomias. Não efetue gastos supérfluos.
Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Tenha calma e evite tomar 
atitudes precipitadas. Pense bem 

antes de entrar de cabeça numa relação.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes 
problemas a nível de saúde. Dinheiro: 
Uma inesperada entrada de capital pode-
rá fazer com que consiga pagar uma dí-
vida. É um bom momento para negócios.
Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

sAgItárIO: Carta Dominante: A 
Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Colabore em atividades fa-
miliares. Pense um pouco mais na 

sua relação e reflita bem se é realmente 
feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso 
com o seu sistema gástrico. Evite situa-
ções de stress, estas poderão trazer-lhe 
alguns problemas de saúde.
Dinheiro: Evite deixar-se intimidar por 
ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: A se-
mana promete ser marcada por 

muito romantismo. Saúde: Período sem 
grandes problemas ao nível da saúde. Di-
nheiro: Seja ousado e faça uma proposta 
arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um 
crescimento inesperado do seu poder 
material.
Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

AquárIO: Carta Dominante: 5 
de Ouros, que significa Perda/ 
Falha. Amor: Evite deixar-se aba-
ter por uma discussão com o seu 

par. Período em que está muito sensível. 
Saúde: É possível que venha a ter alguns 
problemas ao nível ocular. Dinheiro: Não 
se esperam alterações significativas. Sai-
ba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

pEIxEs: Carta Dominante: A Tem-
perança, que significa Equilíbrio.
Amor: Seja mais compreensivo 
com a sua cara-metade. Cuidado 
com os falsos amigos.

Saúde: Imponha um pouco mais de disci-
plina a si próprio. Atenção ao excesso de 
exercício físico. 
Dinheiro: Período favorável à concretiza-
ção de um negócio. O seu poder financei-
ro estará estável.
Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13
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19 DE AgOstO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 guarda
08:00 jornal da tarde
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 a união Europeia?
09:45 verão total
 guarda
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:10 biosfera
 Ambiente: Onde falha
  a união Europeia?
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JAntAr Beneficio
O Grupo Folclórico Campinos do ribatejo de montreal organiza um jantar benefício no 
Sport Montreal e Benfica, 100 Bernard oeste, no dia 13 de setembro de 2014 pelas 
19h. Haverá um jantar e baile com a atuação da escolinha do folclore. para mais infor-
mações ou reservas: Nathalie marques e paulo santos 514-648-8343

25 AnoS: feStA em HonrA do
SAgrAdo corAção de JeSuS
Tríduo preparatório: Dias 28 & 29 de agosto às 18h30
Pregação pelo distinto orador Sacro Sr. Padre Jose Maria Cardoso
sábADO, DIA 30 DE AgOstO: 18h30 - Terá lugar a eucaristia com pregação. Apos 
os actos religiosos, haverá arrail abrilhantado pela Filarmónica Portuguesa de Montreal 
& animação musical com Jomani, Fatima Miguel,e Jimmy Faria.
DOmINgO, DIA 18 DE mAIO: 14h00 - Missa Solene; 16h00 - Saida da procissã, o ar-
raial com a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, Fátima Miguel, Jimmy Faria 
e Jomani. Varios divertimentos no parque da Igreja;

erratUM: roMados eM festa
Na edição do jornal, de 23 de julho no artigo, “Romados em Festa’’ realizada no dia 
20 de julho, não foram mencionados alguns acontecimentos, os quais faziam parte 
da festa. A festa foi animada por Joshua filho de Paulo Machado. A presença de D. 
Manuela a esposa do Sr. Fernando Machado, que muito contribuiu para estes 20 anos 
de casa. Pedimos desculpa pelo facto do nome de Manny Machado ter sido escrito 
incorretamente. A Voz de Portugal deseja-vos continuação de muita celebridade e um 
resto de bom Verão.
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MaNuel de Sequeira rodrigueS

EDiTORiAL

a falência Moral dos BanqUeiros eM portUgal

O Novo Banco, é liderado por Vitor Bento, que 
sucedeu a ricardo Salgado na presidência 

do Banco espirito Santo: Vitor Bento deixa de 
integrar o Conselho de estado posição que ocu-
pava a convite do Presidente da república Ca-
vaco Silva. ao mesmo tempo a ministra das fi-
nanças, Maria luís albuquerque garantiu que o 
estado vai injetar 4mil milhões de euros no Novo 
Banco.

em tempo de maior pobreza não falta dinheiro dos 
impostos para salvar os extraordinários buracos e 
triunfos da economia de mercado livre, que está em 
declínio. contudo, é um mundo inteiramente gover-
nado e beneficiário pela« mão escondida».  Como 
podem as finanças do Estado ser racionalmemte or-
ganizadas e o povo beneficiado se os governos re-
sultantes das campanhas eleitorais são consequente-
mente concursos de chove não molha? o governo é 
instigado pelos seus peritos a deixarem multiplicar 
gestos, anúncios e legislação em relação a interes-
ses privados, que afetam as vidas de seres humanos 
reais.

a vontade do povo expressa de que forma for, não 
poderá determinar as tarefas específicas do Governo 
e a vontade de projetos «laissez-faire» na medida 
em que foi obra de governos que sistematicamente 
removeram os obstáculos do seu caminho, seguin-
do os conselhos das maiores autoridades entre os 

economistas com especialização técnica. Técnicos 
quanto políticos sem atenção às consequências so-
ciais e humanas de um capitalismo  livre, de que, 
para a maior parte da população em Portugal e no 
Mundo, a palavra «capitalismo» sugere medo e in-
segurança e não «oportunidades e inclusão». 

Os esforços dos portugueses que foram obrigados 
pelo governo a viver com os cortes de pensões e o 
corte de despesa do estado em 4,7 mil milhões de 
euros nos últimos 3 anos: são agora entregues 4 mil 
milhões de euros pelo mesmo governo de passos 
Coelho «de férias na praia da manta rota no Algar-
ve» ao sistema infernal da familia do BES. Em re-
trospetiva, é verdadeiramente impensável. a forma 
intermitente da familia BES: vai continuar a funcio-
nar e a viver bem com a sua falência moral... En-
tre tantos outros banqueiros que vivem no mesmo 
barco, graças a uma combinação de força, acordos 
tácitos e o governo efetivo que injetou 4 mil mi-
lhões no «BES-Novo Banco», todos operam agora 
mais anónimos,através de unidades em portugal e 
empresas transnacinoais. 

a tecnologia é hoje só decisiva para manter a po-
pulação em prisão de céu aberto. Hoje, o poder polí-
tico a uma escala global requer o domínio da tecno-
logia para comandar a potência económica mundial 
e só não funciona para os tomadores de decisões. o 
braço decisivo do professor economista Dr. Cavaco 
silva, que é presidente da repúblia portuguesa, o 
Governador do Banco de Portugal e todos os técni-
cos economistas de portugal e da europa, os econo-

mistas da troika, o diretor-geral para os assuntos 
económicos e Financeiros da comissão europeia, 
o professor Vitor Gaspar, o Banco Central Europeu 
o Fundo Monetário Internacional...Têm uma quota-
-parte de responsabilidade na deriva que se observa 
aos constrangimentos económicos e ficam muito 
mal no retrato, porque são políticos que estão de-
pendentes do poder económico livre. só falta agora 
aos Doutores de economia e da globalização encon-
trarem os culpados nos trabalhadores e no tribunal 
constitucional.

os deputados são eleitos para representar o povo, 
tomar decisões e votar. os parlamentares da coliga-
ção PSD-CDS também têm uma quota-parte de res-
ponsabilidade na deriva económica. dá-se muito a 
palavra às pessoas telegénicas e não aos deputados, 
que passam mal, não fazem audiência. Isto parece-
-me perigoso, porque há uma categoria de pessoas 
anónimas, muito competentes, certamente muito sé-
rias que nunca falam. 

Parece que se vai em direção a um compor-
tamento que isola os indivíduos em função dos 
seus gostos. esta iniciativa simpática da saída 
do presidente do BeS ricardo Salgado e o me-
diador «Banco Novo» liderado por Vitor Bento, 
não muda grande coisa. É uma lógica que leva ao 
espetáculo e mais um elemento entre outros que 
explica que a classe política esteja hoje descredi-
bilizada e o comportamento do público é muito 
complexo e variável.
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A nossa gente de 1963-2013

concUrso “ilUstrar açores” do 
discoverazores pretende editar livro
Um novo concurso para artistas açorianos 

está a ser adicionado ao projeto discovera-
zores, da Miratecarts: ilustrar açores. 
“Convidamos os artistas açorianos a usar sua ima-

ginação e a criar imagens pictóricas que represen-
tem os Açores,” diz Terry Costa, o diretor-artístico 
da Miratecarts. “desde uma iguaria, um produto re-
gional, um símbolo característico ou uma paisagem, 
os artistas comandam a sua originalidade ou sua 
capacidade de adaptação e transformação de algo 
tradicional em formato de ilustração digital. 
A ideia é que o produto final faça parte de um livro 

de colorir subordinado aos Açores.” 

CoNdiçõeS de PartiCiPação: 
1- O/A concorrente deverá ser açoriano/a e ser 

maior de 16 anos de idade. 
2- características do material a concurso: o máxi-

mo de três (3) ilustrações originais são aceites por 
artista. As imagens devem ser realizadas especifica-
mente para este projeto e não utilizadas por outras 
entidades. cada imagem deve ser entregue em for-
mato Vector pdF e imagem em apenas linha de 
contorno, sem cor. 
3- o trabalho concorrente deverá estar subordinado 

ao tema “AÇORES”, da forma que o artista entender. 
4- os trabalhos serão aceites através do email: 

info@mirateca.com, até ao dia 30 de janeiro de 2015. 

5- A mensagem de inscrição no concurso deverá 
incluir: nome, telefone e uma frase respondendo à 
questão: “Porque participa neste concurso?”. 
Os finalistas serão contatados na primavera e con-

vidados a participar num encontro de ilustradores no 
Azores Fringe Festival 2015 na ilha do Pico (viagem 
inter-ilhas e estadia incluídas). Os trabalhos serão 
publicados com os devidos créditos aos artistas. a 
plataforma DiscoverAzores - Descobrir Açores com 
artistas, liderada pela associação MiratecArts, já in-
clui mais de 300 artistas de todas as ilhas dos Açores, 
abrangendo as várias áreas artísticas. 
o projeto desenvolve oportunidades e divulga ar-

tistas açorianos, promovendo, assim, também, a Re-
gião. as diversas atividades onde investe incluem o 
festival de artes internacional azores Fringe, o pro-
grama Rádio Descobrir Açores, concursos, publica-
ções e digressões de promoção e apresentação. Artis-
tas podem juntar-se à plataforma e ao projeto através 
do site www.discoverazores.eu.
A Associação MiratecArts tem por finalidade real-

çar o indivíduo, a equipa e a produtividade organi-
zacional no mundo da cultura artística. para além do 
discoverazores e do azores Fringe Festival também 
lideram os projetos atlantes e o roteiro dos Murais 
na Vila da Madalena, entre outros em desenvolvi-
mento. www.mirateca.com

CaSaiS da SeMaNa
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Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961
A VOZ DE PORTUGAL

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

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

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

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

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

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

Act quickly and register for one of our October programs. 

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

We offer:   

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

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

jOHN f. KENNEDy 
ADult EDucAtION cENtrE

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

líNguA INglEsA básIcO
INfOrmAÇõEs DE INscrIÇÃO

mANHÃ INglÊs básIcO DAtAs: AgOstO 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 DE 2014
     HOrAs: 9H00 tO 11H00   
tArDE  INglÊs básIcO DAtAs: AgOstO 19, 20, 21, 25, 26, 27 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 27 de agosto até 27 de novembro de 2014
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 27 de agosto até 17 de dezembro de 2014
    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

UMa sUrpresa... a língUa portUgUesa e o MUndo

Amigos e sobretudo amigos e amo-
rosos da língua portuguesa.

Quando propuz à Televisão Portuguesa 
de Montreal, MontreaL MagaZi-
NE, a realização de uma série de cápsu-
las  sobre a história , e as obras de artis-
tas que defenderam e defendem ainda a 
língua portuguesa no mundo, o senhor 
alberto Feio, produtor e realizador des-
te programa, informou-me que este ano 
se festejam os 800 anos da criação ofi-
cial da língua  portuguesa..
surpreendido, fui consultar a internet, 

e efetivamente o Governo Português, 
organisou uma série de celebrações, 
internacionais declarando este ano, o 
ano da língua portuguesa. ao mesmo 
tempo, foi declarado no dia 27 de junho 
foi oficialmente, o dia mundial da nossa 
língua. creio que no canada ninguem 
está ao corrente deste assunto.
na internet, também descobri que foi 

realisado um manifesto, assinado por 
umas trinta personalidades, do mundo 
da cultura de vários organismos poli-
tico-sociais e artistas internacionais de 
várias disciplinas.
este manifesto criou em mim uma es-

pécie de ciúme, de tal maneira é bonito 
e está escrito no meu estilo de escritura.

Faz-me imenso prazer de vos propor a 
leitura do manifesto, para vosso conhe-
cimento e quem sabe provocar em vo-
cês algumas iniciativas , para este ano 
de glória da língua portuguesa.
aqui vai:

MaNifeSto doS 800 aNoS
da lÍNgua PortugueSa
a língua que falamos ,não é apenas co-

municação ou forma de fazer um negó-
cio. também é. Mas é muito mais.
É uma forma de sentir e de lembrar; 

um registo, arca de muitas memórias; 
um modo de pensar,  uma maneira de 
ser e de dizer. É espaço de cultura, mar 
de muitas culturas,  um traço de união, 
uma ligação. É passado e é futuro; é 
história. É poesia e discurso, sussurro 
e murmúrios, segredos, gritaria, decla-
mação, conversa, bate-papo, discussão 
e debate, palestra, comércio, conto e ro-
mance, imagem, filosofia, ensaio, ciên-
cia, oração, música e canção, até silên-
cio.  É um abraço. É raiz e é caminho.É 
horizonte,passado e destino.

Na era da globalização, falar portu-
guês, uma das grandes línguas globais 
do planeta, que partilha e põe em co-
mum culturas da europa, das américas, 
de África e da Ásia e oceânia, com cen-
tenas de milhões de falantes em todos 
os continentes, é um imenso património 
e um poderoso veículo de união e pro-
gresso.
em 27 de junho de 2014, passam oi-

tocentos anos sobre o mais antigo do-
cumento oficial conhecido em língua 
portuguesa, a nível de estado, o mais 
antigo documento régio na nossa língua, 
o testamento do terceiro rei de portugal, 
dom afonso ii.
neste dia, queremos festejar esses oito 

séculos da nossa língua, a língua do mar, 
a língua da gente, uma grande língua da 
globalização.
 Fazêmo-lo centrados nesse dia e ao 

longo de um ano, para festejar com o 
mundo inteiro esta nossa língua: a ter-
ceira língua do ocidente,uma língua 
em crescimento em todos os continen-
tes, uma das mais faladas do mundo, a 
língua mais usada no Hemisfério Sul. 
celebramos o futuro.em qualquer lugar 
onde se fala Português,
27 de junho de 2014

amigos, bonito não é?... tenho uma 
boa notícia a vos oferecer. o produc-
tor Sr. alberto feio do MoNtreal 
MagaZiNe da televisão Portugue-
sa de Montreal confirmou que vamos 
colaborar para tentar a criação de 
capsulas sobre a história e os criado-
res da língua portuguesa, aqui fica re-
gistado. os meus agradecimentos da 
confiança que me dão. até breve. o 
amigo, se quiserem, luiz Saraiva (in-
formações no facebook).

Prof. 
LUiZ sARAiVA
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Miguel fÉlix

o povo Madeirenses seMpre orgUlhoso
da sUa fé eM nossa senhora do Monte

Tiveram lugar neste fim-de-semana, 8, 9 e 10 de 
agosto as festas em honra da Nossa Senhora do 

Monte, padroeira da Madeira. Celebrado na Madei-
ra, a 15 de agosto de todos os anos, em Montreal, na 
Missão Santa Cruz, a tradição ficou a ser no segun-
do domingo do mês de agosto.
a história da nossa senhora do Monte é especial. não 

existem documentos que fixem a data exacta da lendária 
e miraculosa aparição da Virgem a uma humilde pasto-
rinha no local, também lendário, do terreiro da Luta. 
Diz-se que essa lendária aparição poderia ter sucedido 
entre outubro de 1477 e outubro de 1445. existem vá-
rias versões sobre a lenda de nossa senhora do Mon-
te. O certo é que, no tempo da Aparição, já existia, no 
Monte, a Ermida de Nossa Senhora da Encarnação, 
mandada construir por Adão Gonçalves Ferreira em 
1470. Diz-se que essa lendária aparição poderia ter su-

cedido no reinado de D. João II (1477-1495). O relato 
é da autoria de Gaspar Frutuoso ou de Henrique Hen-
riques de noronha e vem narrado no verso das gravu-
ras que representam a pequenina e veneranda imagem. 
Reza assim:  «Há mais de 300 anos, no Terreiro da Luta, 
cerca de 1 quilómetro acima da igreja de nossa senho-
ra do Monte, uma Menina, de tarde, brincou com certa 
pastorinha, e deu-lhe merenda. esta, cheia de júbilo, re-
fere o facto à sua família, que lhe não deu crédito, por 

lhe ser impossível que naquela mata erma e tão arredada 
da povoação aparecesse uma Menina. Na tarde seguin-
te reiterou-se o facto e a pastorinha o recontou. no dia 
imediato, à hora indicada pela pastorinha, o pai desta, 
ocultamente foi observar a cena, e viu sobre uma pedra 
uma pequena imagem de Maria Santíssima, e à frente 
desta «a inocente pastorinha que, a seu pai, inopinada-
mente aparecido, afirmava ser aquela imagem a Menina 
de quem lhe falava». O pastor, admirado, não usou tocar 
a Imagem e participou o facto à autoridade que mandou 
colocá-la na capela da Incarnação, próxima da actual 
igreja de N.ª S.ª do Monte» - nome que desde então foi 
dado àquela veneranda imagem».

Voltando aos tempos modernos de 2014, a festa da 
nossa senhora do Monte recebeu o sr.padre antonio 
paulo sousa, vindo diretamente da Madeira para cele-
brar a missa solene da festa. na sua mala vinha uma 
mensagem do bispo do Funchal, que sublinhava no 
seu texto, os 500 anos do diocese do Funchal, que terá 
uma celebração especial no quadro das festividades da 
Nossa Senhora do Monte, com a inauguração dum mo-
numento. a diocese do Funchal foi criada pelo papa 
Leão X, a pedido de d. Manuel i, no dia 12 de junho 
de 1514, e a 31 de janeiro de 1533 o papa clemente Vii 
elevou o bispado do Funchal a arcebispado, dando-lhe 
um território, o mais vasto dado até hoje a uma diocese, 
todas as terras ‘descobertas e por descobrir’ pelos nave-
gadores portugueses. Na continuaçao da parte religio-
sa, a procissão teve certas difficuldades para começar 
a procissão a hora certa, devido a um atrasso das forças 
de segurança. Mas o amor a Nossa Senhora do Monte 
foi mais forte e o povo ficou até ao fim para rezar e 
louvar a sua santidade. na parte profana, como certas 
pessoas qualificaram, a festa ficou ao encargo de artis-

tas de origem madeirense. o artista vedeta foi o alex 
Câmara, que soube animar a multidão no sábado à noite 
e domingo á tarde. Na segunda parte da sua atuação, 
ele foi acomphado por bailarinos, que nos davam a im-

pressão de estarmos em portugal. Vindo de toronto, o 
cantor Décio Gonçalves e vindo da Venezuela, o Carlos 
Kanto ofereceram á multidão música, que proporcionou 
ás pessoas animar o espaço á frente do palco. E sem 
esquecer o rancho  folclorico madeirense de toronto 
que soube apresentar as danças tradicionais da ilha da 
Madeira, com um professionalismo, que faz orgulho. 
para concluir as festas em honra da nossa senhora do 
Monte, a multidão de quebequenses, assim como de 
portugueses, estavam todos com um sorriso ao ver as 
espetadas de carne e o famoso bolo do caco, que fêz 
salivar todos e continuar a dar fama a uma festa, que 
é hoje uma instituição na nossa comunidade.
Parabéns á equipa e comissão das festas da Nos-

sa Senhora do Monte, pelas suas paixões nas suas 
tradições, afim de continuar a divulgar aos outros, 
sobretudo aos quebequenses.

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

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

Domingo: 10h00-13h30
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varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
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a ciência e os Benefícios do
trataMento do cancro

Ao longo da tarde do dia 8 de 
agosto, lina Pereira e sua fi-

lha Casandra, com contributos da 
associação das Mulheres Portugue-
sas do Canada e ainda de francisca 
reis, de Manuel Matins empresário, 
Joe Puga artista e da candidata ofi-
cial do partido liberal do Canada 
rachel Bendayan, teve lugar uma 
iniciativa-encontro no restaurante 
Boca iberica: a razão deve-se ao mo-
vimento para beneficiar a ciência e 
os beneficios do tratamento do cân-
cro, numa atitude positiva em rela-
ção à vida.
Lina pereira, a quem se deve esta ini-

ciativa fez o elogio e foram várias as 
referências e agradecimentos a todos 
os participantes. Fique atento e se de-
sejar participe com algum do seu tem-
po livre ou donativo em benefício de 
todos.
Rachel Bendayan, candidata oficial do 

«Parti Libéral du Canada» que se apre-
senta em Outremont. Em declarações 
ao jornal a Voz de portugal, adiantou 
que o objetivo do seu trabalho passa 

MaNuel de 
Sequeira rodrigueS

por pensar as matérias económicas, 
olhar para a frente numa perspetiva dos 
desafios e das exigências que serão co-
locados ao canada.  Quanto ao desen-

volvimento das relações com a comu-
nidade portuguesa: respondeu que ao 
ser eleita dará apoio à realização de ati-
vidades de caráter local de acordo com 
o programa de governo do seu partido 
liderado por justin trodeau. pretende 
diversificar o seu conhecimento sobe 
a cultura e tradições portuguesas, atra-
vés das férias que vai passar a partir do 
dia 16 de agosto em portugal. rachel 
não escondeu a sua satisfação por ter 
sido bem recebida neste encontro por 
figuras ligadas à política, à músia e mu-
lheres prtuguesas implicadas na vida 
social e política do canada.
O restaurante Boca Iberica é procu-

rado e bem frequentado em Montréal, 
está situado na rua rachel, foi aqui  
o ponto de encontro na esplanada, em 
tempo de vida ao ar livre. 
o anfitrião Manuel Martins, acon-

selhou um vinho branco português e 
uma variedade de tapas muito sabo-
rosas, se não aprecia tapas, não per-
ca as outras sugestões, com a garan-
tia de qualidade.
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enfermeirA preSente
QuArtAS-feirAS

dAS 11H-19H
- pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- vacinas
- serviços saúde/viagem
- serviços mãe/recém-nascidos
- tratamento de feridas.

peçA o Seu folHeto e
informAção doS preçoS
no BAlcão dA SucurSAl

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

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)

coisas do (verão) corisco

Caros amigos leitores aqui estamos 
no meio do verão do québec, que 

como todos sabem, não é la muito lon-
go. É preciso aproveitar ao máximo 
antes de um dia acordarmos e ver a 
neve cobrir tudo de novo. 
este verão tenho, como é óbvio feito 

muitos passeios de mota, na américa, 
ontário e claro no Québec. como é evi-
dente, não vos vou falar de todos, vo-
cês ficariam de boca a banda, iam todos 
comprar motas, o que não seria má ideia, 

mas sim de um passeio em particular em 
que participei mais o Luis Melo e esposa 
para angariar pataquinhas pro cancro da 
mama. isto é o que se chama ajuntar o útil 
ao agradável.pra já não posso falar mais 
deste dia, sem falar de Lisa touchette, 
uma das organizadoras do passeio, con-
juntamente com a Harley Davidson de 
Saint Hyacinthe. Desde já vos digo que 
os participantes recolheram $22.500.00, 
é obra para um grupo de motards de mu-
lheres, só mulheres que podem ser mem-

bros, nuancesderoses, que ano passado 
so tinham 7 membros, este ano são 200 
motoqueiras que fazem parte deste gru-
po. Ela disse no seu discurso de fim de 
passeio, com lágrimas nos olhos que não 
esperava tanta bondade da parte de todas 
e todos. Quanto ao passeio propriamen-
te dito, foi um sucesso, do principio ao 
fim, através das pitorescas paisagens das 
zonas de Granby e Sherbrooke , (Estrie): 
um almoço numa assiadíssima Taberna, 
em Serbrooke, com um feliz final num 
delicioso jantar tipo buffet,(porque eram 

todos voluntários),numa 
Cabana de açúcar em 
Saint Hyacinthe. O Luis 
Melo adorou o passeio, 
e diz que estará sempre 
pronto, faltou o carlos 
Macedo, vem pró próxi-
mo passeio, desta vez será 
a Fondation des pompiers 
du Québec pour les gran-
ds brulés, todos podem 
participar mesmo se não 
têm mota, são 35.00 por 

pessoa, incluído está um jantar e sorteios 
de coisas do corisco... não... coisas boas. 
o telefone é 514 523 5325, ou 514 996 
3380. claro que o dinheiro recolhido vá 
inteirinho para pessoas que precisam de 
tratamentos especiais devido a graves 
queimaduras em incêndios. “Dizem que 
o que é bom dura pouco tempo, ainda 
bem que eu não presto pra nada”. 
Para informação o Nuancesdesroses 

está no facebook.

JoSÉ de SouSa
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roBin WilliaMs: lUzes e soMBras da 
vida de UM “caMaleão talentoso”
O ator robin Williams, 63 anos, a estrela de 

filmes como Bom dia Vietname, Clube dos 
Poetas Mortos e o rei Pescador, foi encontrado 
morto na sua casa em tiburon, Califórnia. o xe-
rife de Marin County disse em comunicado que a 
morte “aparenta ser suicídio por asfixia”. o ator 
sofria de uma depressão grave e estava atualmen-
te em reabilitação por abuso de drogas. robin Wi-
lliams deixa mulher e três filhos.

robin McLaurin Williams nasceu a 21 de julho de 
1951 em Chicago, estudou ciência política antes de 
enveredar pela arte teatral ao ingressar na juilliard 
school em nova iorque. Foi artista em clubes no-
turnos mas foi a televisão que o projetou, na série 
cómica “Happy Days” (1974). Foi um dos atores 
mais respeitados da sua geração, muito conhecido 
pela sua vertente de comediante, mas sempre lhe foi 
destacado o talento dramático, mérito premiado com 
o Óscar de melhor ator secundário no filme “Good 
Will Hunting (O Bom Rebelde)” de Gus Van Sant 
(1997). Além dos Óscar, foi nomeado para dezenas 
de outros prémios, dos quais venceu seis globos de 
Ouro e dois Emmy.
a sua face mais conhecida era a de comediante, 

apesar de ter interpretado papéis dramáticos no cine-
ma. na vida real, a alegria que transparecia nos ecrãs 
era frequentemente quebrada por períodos difíceis. 
nos anos 1970 e 1980, por exemplo, robin Willia-
ms tinha uma dependência de cocaína a par com um 
problema de alcoolismo, que acabou por abandonar. 
depois, até falava com humor sobre isso. “Que droga 
maravilhosa. Qualquer coisa que te torna paranóico e 
impotente, dêem-me mais disso”, ironizou certa vez, 
num espetáculo de stand-up comedy em Nova Ior-
que.
Em 2003, depois de um período de abstinência de 

20 anos, voltou a beber. O vício “fica à espera até 
ao momento em que pensas ‘está tudo bem, estou 
bem agora’. De repente, já não está tudo bem”, dis-
se numa entrevista em 2006, ano em que regressou 
a uma clínica de reabilitação. “Se eu fico triste? Oh 
sim. Se me afeta muito? Oh sim”, diria também. Essa 
convivência entre os dois papéis da sua vida – o de 
ator bem-sucedido que punha todo um elenco a rir só 
por causa de uma frase dita com sotaque do sul dos 
estados unidos e o de homem perturbado que cres-
ceu numa mansão, sozinho, sem amigos, apenas com 
os seus 2 mil soldadinhos de chumbo para se entre-
ter – tinha correspondência na versatilidade dos seus 
papéis para o ecrã. “Havia flashes de alegria anárqui-
ca nos seus papéis mais sérios e momentos, mesmo 
nas suas prestações mais leves, quando parecia que 

uma sombra havia perpassado na sua cara [a cloud 
had passed across his face, no original]“, comenta 
Matt Zoller seitz, no site do crítico de cinema roger 
ebert, que morreu no ano passado mas, ao longo da 
sua vida, fez várias críticas a filmes de Williams.

No texto que escreveu sobre Bom dia, Vietname, o 
filme de Robin Williams que mereceu a Ebert uma 
maior classificação – 4 estrelas em 4 -, o crítico per-
gunta-se: “ele é um camaleão talentoso que se trans-
forma no que quer que seja que faça o público rir. 
Mas quem está lá dentro?” E continua, dizendo que 
no caso de outros comediantes famosos, como steve 
Martin, Billy Crystal ou Eddie Murphy, “temos uma 
ideia – ou pensamos que temos.” “Com Williams, a 
barreira permanece impenetrável. tal como groucho 
Marx, ele usa a comédia como estratégia de ocul-
tação pessoal [personal concealment, no original]“. 
para ebert, foi o facto de a personagem que inter-
pretava – Adrian Cronauer, um DJ da Força Aérea 
dos estados unidos destacado para a guerra do Vie-
tname – ser ela própria comediante que fez com que 
Bom dia, Vietname se tornasse no “melhor trabalho 
que Williams já fez”.

grande apreciador do improviso, utilizava a técnica 
frequentemente quer nos seus espetáculos de stand-
-up quer no cinema, não só nos filmes de animação – 
participou em 29 no total, desde o estrondoso sucesso 
Aladdin a Happy Feet - mas também nos outros. Ao 
que consta, em O Bom Rebelde, Williams improvi-
sou toda uma cena e até pôs o operador de câmara a 
rir.
um dos seus papéis mais famosos foi o de Mrs. 

Doubtfire, em Papá para sempre. A propósito desse 
filme, contou em 2013 na rede social Reddit que ten-
tara comprar um vibrador numa sex shop vestido da 
personagem. Foi “só porque sim. porque não? e o 
tipo estava já quase a vender-mo quando percebeu 
que era eu – Robin Williams – e não uma velha es-
cocesa à procura de um vibrador muito grande e um 
frasco de lubrificante”, disse. Esse seu bom humor 
era o que levava steven spielberg a telefonar-lhe 
durante a rodagem de a Lista de schindler só para 
contar anedotas que animassem o elenco do sombrio 
filme.
Numa vida de altos e baixos, luzes e sombras, 

há uma última e triste ironia: o último filme que 
protagonizou chama-se “the angriest Man in 
Brooklyn” e conta a história de um homem que 
descobre que tem 90 minutos de vida e é esse todo 
o tempo que tem para se reconciliar com a sua 
mulher, o seu filho e com os seus amigos.

Os HAbItANtEs mAIs fElIzEs
DA EurOpA sÃO DE umA cIDADE lusA
Um estudo levado a cabo pela Smart em parceria 

com o Instituto RheinGold concluiu que os portuen-
ses são os habitantes mais felizes da Europa.
 “Quem vem e atravessa o rio, junto à serra do Pilar, 

vê um velho casario, que se estende até ao mar”. É 
desta forma que começa uma conhecida música de 
Rui Veloso dedicada à cidade do Porto. E é preci-
samente a ‘Invicta’ que é o tema desta notícia. Isto 
porque um estudo, realizado pela Smart em parceria 

com a RheinGold e citado pelo jornal Público, con-
cluiu que os habitantes da cidade do Porto são os 
mais felizes da Europa.A mesma fonte explica que 
no total foram inquiridas 3269 pessoas de 31 cida-
des diferentes. E a cidade que teve a melhor pontua-
ção foi o Porto, que conquistou 86 pontos.Em segun-
do lugar surge Hamburgo, com 85 pontos, e depois 
Munique e Barcelona que também alcançaram uma 
pontuação superior a 80 pontos.Já a capital lisboeta 
ficou-se pelos 71 pontos, sendo que Marselha é a ci-
dade com os habitantes menos felizes da Europa.As 
pontuações dadas às cidades variam entre 0 e 100 
e para determinar a felicidade dos cidadãos foram 
tidos em conta critérios como a casa, os contrastes 
sociais, as infraestruturas disponíveis e até a vitali-
dade das cidades, explica o Público.

lucy é A “prImEIrA pOrtuguEsA
A cANtAr O HINO DOs EuA”
A estrela da SIC, que interpreta a Fátima de ‘Sol de 

Inverno’, está de malas feitas para os EUA. Luciana 
Abreu irá brevemente cantar o hino nacional dos EUA 
numa festa para a comunidade portuguesa residente 
na Califórnia. “Sempre fui muito acarinhada pelas co-

munidades portuguesas e esta é sem dúvida umas das 
maiores espalhadas pelo mundo. Estou muito entusias-
mada por me terem escolhido e é uma honra para mim 
ser a primeira portuguesa a cantar o hino dos EUA”, 
revelou Luciana Abreu ao nosso jornal, a propósito de 
uma campanha de vestidos de noiva, Wedding 2015, 
de Gio Rodrigues. Lucy, como é carinhosamente cha-
mada, começa assim a dar os primeiros passos numa 
carreira internacional. “O importante quando subimos 
uma escada é deixar lá o degrau, pois a vida é uma 
montanha russa”, acrescentou a cantora de 29 anos.

mÃE prOstItuíA fIlHA DE 
12 ANOs pArA cArrEgAr tElEmóvEl
A Polícia Judiciária de Braga deteve uma mulher e 

dois homens. Em causa estará o abuso sexual de 
uma menor de 12 anos, filha da mulher que foi deti-
da, conta o Jornal de Notícias. Uma rapariga de 12 
anos terá sido forçada pela mãe, de 47 anos, a fazer 
favores sexuais a dois homens, de 44 e 59 anos, em 
troca de carregamentos de telemóvel ou simples-
mente dinheiro, conta o Jornal de Notícias. A mulher 
e os três homens, todos residentes no concelho de 
Felgueiras, foram entretanto detidos pela Polícia Ju-
diciária (PJ). Conta o mesmo jornal que os dois ho-
mens seriam amigos da progenitora e que também 
manteriam relações de intimidade com a mãe da ra-
pariga. A mulher vivia com dificuldades, dependente 
de trabalhos precários, e era já ajudada ocasional-
mente pelos dois homens. A exploração da filha, que 
terá começado no início deste ano, terá sido a forma 
encontrada de ganhar mais algum dinheiro. Os en-
contros ter-se-ão prolongado durante quatro meses 
até finalmente a rapariga ganhar coragem e contar 
o caso, em maio, à Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens em Risco.
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A VOZ DE PORTUGAL de bola, percebemos nós

jornada 1: 17/08/2014
jornada 18: 25/01/2015

porto - marítimo
gil vicente - v. guimarães

Académica - sporting
rio Ave - v. setúbal

Nacional - moreirense
Penafiel - Belenenses

braga - boavista
Benfica - P. Ferreira

Arouca - Estoril

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 6: 28/09/2014
jornada 23: 01/03/2015

boavista - gil vicente
braga - rio Ave

Arouca - Académica
p. ferreira - belenenses

Estoril - Benfica
marítimo - v. guimarães

Moreirense - Penafiel
v. setúbal - Nacional

sporting - porto

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 12: 07/12/2014
jornada 29: 12/04/2015

Académica - porto
Arouca - Penafiel

boavista - sporting
braga - v. guimarães

Estoril - v. setúbal
Benfica - Belenenses

moreirense - p. ferreira
rio Ave - gil vicente
Nacional - marítimo

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 2: 24/08/2014
jornada 19: 01/02/2015

belenenses - Nacional
Estoril - rio Ave

p. ferreira - porto
V. Guimarães - Penafiel
marítimo - Académica

sporting - Arouca
Boavista - Benfica
moreirense - braga

v. setúbal - gil vicente

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 7: 05/10/2014
jornada 24: 08/03/2015

Académica - moreirense
belenenses - v. setúbal

p. ferreira - marítimo
Penafiel - Sporting
Nacional - rio Ave
Benfica - Arouca

v. guimarães - boavista
porto - braga

gil vicente - Estoril

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 13: 14/12/2014
jornada 30: 26/04/2015

belenenses - braga
v. guimarães - rio Ave

Penafiel - Nacional
gil vicente - Académica

p. ferreira - Arouca
Porto - Benfica

v. setúbal - boavista
marítimo - Estoril

sporting - moreirense

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 3: 31/08/2014
jornada 20: 08/02/2015

Académica - v. setúbal
belenenses - v. guimarães

Benfica - Sporting
braga - Estoril

gil vicente - marítimo
Nacional - Arouca
rio Ave - boavista

Penafiel - P. Ferreira
porto - moreirense

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 8: 26/10/2014
jornada 25: 15/03/2015

Arouca - porto
boavista - p. ferreira
Nacional - Académica
Estoril - belenenses

Braga - Benfica
moreirense - gil vicente

v. setúbal - v. guimarães
sporting - marítimo
Rio Ave - Penafiel

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 14: 21/12/2014
jornada 31: 03/05/2015

Académica - Penafiel
Arouca - marítimo

Benfica - Gil Vicente
braga - p. ferreira

Estoril - v. guimarães
Nacional - sporting
porto - v. setúbal

rio Ave - belenenses
moreirense - boavista

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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de bola, percebemos nós

jornada 4: 14/09/2014
jornada 21: 15/02/2015

Arouca - braga
Estoril - Nacional

p. ferreira - gil vicente
v. guimarães - porto
Marítimo - Penafiel

moreirense - rio Ave
boavista - Académica
sporting - belenenses

V. Setúbal - Benfica

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 9: 02/11/2014
jornada 26: 22/03/2015

Académica - braga
belenenses - boavista

Benfica - Rio Ave
p. ferreira - v. setúbal

v. guimarães - sporting
marítimo - moreirense
gil vicente - Arouca

Penafiel - Estoril
porto - Nacional

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 15: 04/01/2014
jornada 32: 10/05/2015

p. ferreira - rio Ave
gil vicente - porto

v. guimarães - Nacional
belenenses - Académica

boavista - Arouca
Penafiel - Benfica
marítimo - braga
sporting - Estoril

v. setúbal - moreirense

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 5: 21/09/2014
jornada 22: 22/02/2015

Académica - Estoril
belenenses - marítimo
Benfica - Moreirense
gil vicente - sporting
Penafiel - V. Setúbal

rio Ave - Arouca
porto - boavista
Nacional - braga

v. guimarães - p. ferreira

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 10: 09/11/2014
jornada 27: 04/04/2015

Arouca - v. guimarães
Boavista - Penafiel
braga - gil vicente

Estoril - porto
rio Ave - Académica

moreirense - belenenses
Nacional - Benfica

sporting - p. ferreira
v. setúbal - marítimo

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 16: 11/01/2014
jornada 33: 17/05/2015

Académica - p. ferreira
Arouca - v. setúbal

Benfica - V. Guimarães
braga - sporting

Estoril - moreirense
Gil Vicente - Penafiel
porto - belenenses
Nacional - boavista
rio Ave - marítimo

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 11: 30/11/2014
jornada 28: 12/04/2015

Académica - Benfica
gil vicente - Nacional

v. guimarães - moreirense
porto - rio Ave

belenenses - Arouca
marítimo - boavista

Penafiel - Braga
p. ferreira - Estoril

sporting - v. setúbal

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

jornada 17: 18/01/2014
jornada 34: 24/05/2015

belenenses - gil vicente
boavista - Estoril

p. ferreira - Nacional
Penafiel - Porto

v. guimarães - Académica
moreirense - Arouca
Marítimo - Benfica
v. setúbal - braga
sporting - rio Ave

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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HIgH scHOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de bullion, montreal, qc, H2x 3A2 |tel. 514-788-5937
INglÊs básIcO

INfOrmAÇõEs pArA INscrIÇõEs

Inglês básico - manhã
Datas: 11, 12, 13, 14 de agosto 2014
Hora:   9h00 às 11h00

Inglês básico - tarde 
Datas: 11, 12, 13, 14 de agosto 2014
Hora:  17h00 às 19h00um dos 

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 27 de agosto até 19 de dezembro de 2014
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 27 de agosto até 18 de dezembro de 2014
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

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

caMpanha de alerta contra o
éBola chega aos aeroportos
dos açores

Os aeroportos dos açores vão ser 
abrangidos pela campanha de 

alerta contra o vírus Ébola lançada 
pela direção geral de Saúde.
cartazes e folhetos estarão colocados 

brevemente nos aeroportos dos Açores 
com informação sobre os procedimen-
tos que devem ser adotados.
a  campanha é dirigida sobretudo a 

viajantes que estiveram recentemente 
em países afetados pelo vírus Ébola. 

 Segundo a Direção Geral de Saúde o 
atual surto começou na Guiné-Conacri, 
em dezembro de 2013 e, até à data, fo-
ram identificados cerca de 1.700 casos, 
tendo havido 930 mortes, em quatro 

países: guiné-conacri, Libéria, serra 
Leoa e nigéria. 
o vírus do Ébola transmite-se por 

contacto direto com o sangue, líquidos 
ou tecidos de pessoas ou animais infe-
tados.

governo dos açores adjUdica 
eMpreitada de reperfilaMento 
do leito da riBeira qUente

A Secretaria regional da agricul-
tura e ambiente, no âmbito das 

intervenções para reforçar a segu-
rança de pessoas e bens, adjudicou a 
execução da empreitada de reperfi-
lamento do leito e consolidação dos 
muros laterais da ribeira quente, 
no concelho da Povoação, pelo preço 
base de cerca de 250 mil euros.
A obra, adjudicada à TECNOVIA – 

Sociedade de Empreitadas dos Açores, 

S.A., tem um prazo de execução pre-
visto de 120 dias e inclui a reconstru-
ção de muros marginais, o reforço das 
fundações dos muros existentes e o re-
perfilamento longitudinal da ribeira.
esta empreitada, inscrita na carta re-

gional de Obras Públicas, prevê ainda 
a construção de açudes e a execução de 
proteção de taludes nas margens, em 
dois troços distintos da ribeira.

governo dos açores eMpenhado na 
Melhoria dos cUidados prestados 
aos idosos, afirMa andreia cardoso

A Secretária regional da Solida-
riedade Social, andreia Cardo-

so, destacou hoje no Porto Judeu, 
na ilha terceira, a importância das 
obras em curso para melhorar as 

infraestruturas da Casa do Povo da-
quela freguesia destinadas aos servi-
ços de apoio prestados a idosos.

“a casa do povo do porto judeu, ao 
longo dos últimos anos, teve um grande 
crescimento das suas respostas sociais, 
designadamente na área dos idosos, e 
importava adequar as infraestruturas 

às necessidades efetivas da 
instituição e das pessoas a 
quem presta os seus servi-
ços”, afirmou Andreia Car-
doso.
a secretária regional da 

solidariedade social falava 
à margem de uma visita que 
realizou às obras que estão 
a decorrer, tendo em vista a 
criação de condições para a 
instalação de um Centro de 
convívio e de um centro de 
Dia e a reinstalação do ser-

viço de apoio ao domicílio, num inves-
timento global de cerca de 2,5 milhões 
de euros.

Moody’s classifica “rating”
do novo Banco de “lixo”
A agência norte-americana Moo-

-dy’s emitiu a primeira nota de 
análise do Novo Banco. o “rating” 
está num nível considerado de “lixo” 
e pode voltar a descer em breve.
A Moody’s atribuiu uma nota B3 à dí-

vida sénior e B2 aos depósitos do Novo 
Banco, ambos em níveis de “lixo”, e 
com perspetiva de novos cortes do “ra-
ting” atribuído.
Em comunicado, a Moody’s definiu 

ainda que a dívida de curto e longo pra-
zo não garantida do Novo Banco fica 
com “rating” B3, enquanto a que for 
garantida pelo Estado recebe nota Ba1.
a dívida do banco liderado por Vítor 

Bento, garantida pelo Estado, está ava-

liada em Ba1, o nível mais próximo de 
ser considerada de investimento, e com 
‘outlook’ estável, o que significa que a 
agência de notação financeira não pre-
vê mais cortes no curto prazo.
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Brasil teM Menor entrada de dólares 
eM UM 1º seMestre eM qUatro anos

A entrada de dólares da economia brasileira su-
perou a retirada de recursos do país em uS$ 

4,14 bilhões no primeiro semestre deste ano, segun-
do números divulgados nesta quarta-feira (9) pelo 
Banco Central.

É o menor ingresso líquido de recursos na econo-
mia brasileira, no primeiro semestre de um ano, desde 
2010 (+US$ 3,36 bilhões), ou seja, em quatro anos. 
Na comparação com o mesmo período do ano passa-
do, quando foi contabilizada a entrada de us$ 9,53 
bilhões no país, houve uma queda de 56%. Mesmo 
pequena, a entrada de recursos registrada no primei-
ro semestre deste ano favoreceu, em tese, a queda do 
dólar. isso porque, com mais moeda norte-americana 
no mercado, seu preço tende a ficar menor. Nos seis 
primeiros meses deste ano, de fato, o dólar registrou 
queda. No final de 2013, estava cotado em R$ 2,35, 
passando para r$ 2,21 no fechamento de junho. o re-
cuo foi de 6,26% no período.

outros fatores que influenciaram o dólar
de acordo com análise de sidnei nehme, economis-

ta da NGO Corretora, com a sinalização do Federal 
Reserve (BC norte-americano) de que demoraria um 
pouco mais a retirada dos estímulos à atividade nos 
Estados Unidos no começo deste ano, ocorreu a possi-
bilidade dos investidores especuladores estruturarem 
operações de “carry trade” (trazerem recursos para o 
Brasil por conta dos juros altos) e aproveitarem o “mo-
mento de oportunidade que havia na Bolsa brasileira 
com preços debilitados e na rentabilidade do juro que 
voltara a ser elevado”. Outro fator, segundo ele, que 
também influenciou a cotação do dólar foi a continui-
dade das intervenções no câmbio por parte do BC no 
primeiro semestre. A instituição manteve os leilões de 
contratos de “swap cambial” – contratos que permitem 
a compra de dólares no mercado futuro e são feitos 
para conter a alta da cotação –, também têm impacto 
no preço do dólar no mercado à vista. Recentemente, 
o BC anunciou que manterá as intervenções diárias no 
mercado futuro de câmbio até o fim deste ano.
Perspectivas para o segundo semestre
Os analistas do mercado financeiro acreditam que 

o dólar terá alta no segundo semestre deste ano. pes-
quisa realizada pelo Banco Central com mais de 100 
instituições financeiras, na semana passada, revela que 
a previsão dos economistas para o dólar, no fim des-
te ano, é de r$ 2,40, o que representaria uma alta de 
8,6% no segundo semestre de 2014. nehme, da ngo 
corretora, avalia que, com fraco desempenho da ati-
vidade econômica e com as agências de classificação 
de risco (rating) já observando o Brasil mais de perto, 
tende a ocorrer um “movimento reversivo de recur-
sos, em especial especulativos, que adentraram o país 
no 1º semestre”. No futuro, a saída de moedas tende a 
pressionar mais o dólar no mercado à vista. Para ele, a 
previsão de analistas para a moeda norte-americana de 
R$ 2,40 no fim deste ano é “conservadora”.
resultado de junho e início de julho
Os números do BC mostram que, em junho, a entrada 

de dólares na economia brasileira superou a retirada de 
recursos em us$ 118 milhões. no início de julho, en-
tretanto, saiu us$ 1,6 bilhão. este movimento ocorreu 
até a última sexta-feira (4), ou seja, em apenas quatro 
dias úteis.
Já no acumulado deste ano, até 4 de julho, entra-

ram uS$ 2,53 bilhões no país. em igual período do 
ano passado, uS$ 8,46 bilhões haviam ingressado da 
economia brasileira. Houve, portanto, uma queda de 
uS$ 5,92 bilhões na entrada de recursos neste ano.

aécio proMete política externa Mais forte

O candidato do PSdB à Presidência da repú-
blica, aécio Neves, afirmou na noite de an-

teontem, no Canal livre, da Band, que vai im-
plantar uma política externa mais forte, caso seja 
eleito, principalmente para impedir a entrada e 
saída de drogas no Brasil pelas fronteiras com ou-
tros países.
segundo o senador mineiro, o governo de dilma 

Rousseff tem uma relação “ideológica” com países 
vizinhos, que deixa de atender, muitas vezes, as ne-
cessidades do Brasil.
“O apoio dos vizinhos é essencial, mas o Brasil pre-

cisa de uma posição forte. Hoje, faz política externa 
ideológica”, disse Aécio. “Não temos de financiar 
obras em países da fronteira que fazem vista grossa 
para as drogas. temos de ampliar o efetivo da polícia 
Federal (PF), fazer parcerias com os Estados, envol-
ver as Forças Armadas e ter uma relação mais altiva 
com os vizinhos produtores de drogas”, afirmou o 
candidato tucano.
Questionado sobre a construção de um trem-bala 

que poderia ligar Campinas à São Paulo e ao Rio de 
janeiro, aécio disse que não será a sua prioridade. 
“Não colocarei capital do Estado nesse projeto”, afir-
mou.

Com 22,4% dos eleitores do Brasil, São Paulo é 
o principal alvo da campanha do candidato. “estou 
animado com o apoio do alckmin e do companheiro 
Serra. As bases do partido têm permitido andar no 
Estado e perceber a confiança do povo.” Os primei-
ros debates da campanha eleitoral 2014 vão aconte-
cer na Band. No dia 14 de agosto, serão recebidos os 
candidatos ao governo do estado. no dia 21, é a vez 
dos candidatos à presidência.

coMércio teM resUltado
Mais fraco no dia 
do pais de 2014
O comércio registrou um desempenho mais fra-

co no dia dos Pais deste ano. três pesquisas 
divulgadas ontem mostram que as vendas ficaram 
abaixo do resultado registrado em 2013, influen-
ciadas pelo cenário de inflação e juros mais eleva-
dos neste ano.
segundo dados nacionais da serasa, houve um au-

mento de 2,1%. Em 2013, houve um avanço de 3,4% 
nas vendas, na comparação com o período respectivo 
de 2012. Já para a Boa Vista SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito), houve alta de 1,2%, ante 
crescimento de 3% no ano passado.
Dados do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Cré-

dito) e da CNDL (Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas) apontam, por sua vez, uma queda 
de 5,09% em relação a 2013. Se forem considerados 
esses dados, esse teria sido o pior resultado para a 
data nos últimos cinco anos. os números se referem 
às lojas atendidas por cada uma das empresas. Co-
memorado no segundo domingo do mês de agosto, o 
dia dos pais é a quarta data comemorativa que mais 
movimenta o varejo em volume de vendas e fatura-
mento, atrás do natal, dia das Mães e dia dos namo-
rados, segundo a cndL.

ação da petroBras soBe
coM expectativa de
alta da gasolina
A pressão por um reajuste dos combustíveis ain-

da neste ano aumentou com os resultados fra-
cos da Petrobras no segundo trimestre. Com isso, 
o papel preferencial da estatal, sem direito a voto, 
subiu ontem 4,14%, enquanto as ações ordinárias 
avançaram 3,20%.
na última sexta-feira, a petrobras divulgou que o 

seu lucro caiu 20% no segundo trimestre, a r$ 4,9 bi-
lhões. contudo, as perspectivas para os resultados fu-
turos e os dados de produção até os primeiros dias de 
agosto foram avaliados positivamente. pesou ainda 
sobre o desempenho dos papéis as estimativas de au-
mento no preço dos combustíveis, que deve ocorrer 
ainda este ano. Em teleconferência sobre o resultado 
da estatal ontem, o diretor de Finanças e Relações 
com Investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse 
que o aumento dos combustíveis é “imprescindível” 
para que a empresa reduza seu endividamento. se-
gundo ele, não há uma data específica para o reajus-
te. para o economista-chefe da austin rating, alex 
agostini, os resultados da petrobras colocam mais 
pressão para um reajuste. por outro lado, ele avalia 
que as eleições e cenário econômico não dão muito 
espaço para o aumento dos preços de combustíveis. 
Apesar de a inflação ter ficado próxima de zero em 
julho, o IPCA ainda acumula uma alta de 6,5% – teto 
da meta do governo. “O espaço é muito pequeno para 
o reajuste. Colocaria em risco a meta”, diz o econo-
mista. A Austin prevê um aumento de 5% na gasolina 
e no diesel após as eleições em outubro. O percentual 
não seria suficiente para acabar com a defasagem em 
relação aos preços praticados no mercado internacio-
nal, deixaria a inflação abaixo do teto da meta em 
2104. com isso, parte do aumento necessário seria 
jogado para o ano que vem. “o jogo político será de-
cisivo. Se o atual governo perder as eleições, pode 
deixar a batata quente para o próximo”, afirma.
o governo vem sinalizando com um reajuste de  

ombustíveis neste ano. em nota a clientes, o credit 
Suisse chamou a atenção para novos comentários re-
lacionados a um possível aumento do preço da gaso-
lina, desta vez da presidente dilma rousseff.
Questionada no domingo se a queda no lucro da 

estatal no primeiro semestre poderia forçar um au-
mento dos combustíveis em breve, dilma disse que 
é possível, mas que não poderia fazer uma avaliação
precisa no momento sem ter conhecimento de todos 
os dados.
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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, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
associação de Nossa Senhora de fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
associação Portuguesa do espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
associação Portuguesa de lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
associação Portuguesa de Ste-thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
associação Saudades da terra quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do divino espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos amigos de rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
Clube oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

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, H1N 1X6  T.:514.254.4647
filarmónica divino espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  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
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de fátima  t.:450.687.4035

CâMBio do dólar CaNadiaNo
12 de agoSto de 2014

1 euro = Cad 1.470170
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

servindo a comunidade
há 10 anos

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

AgÊnciAS
de ViAgenS

BAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contABiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

traga o Seu ViNHo
LE GRiLL

taSquaria
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStAurAnteS

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

tel.: 514.418.0627

Varina Aluminium, uma empresa do Québec está à 
procura dum soldador para fazer o trabalho seguin-
te: Ajuntar peças de alumínio, executar soldaduras 
ao MIG ARC sobre várias peças, ler e interpretar as 
instruções de soldaduras, usar aparelhos meios au-
tomáticos a gaz (ARGON) para soldar peças, armar 
e ajustar peças de alumínio, verificar a qualidade dos 
produtos e efetuar qualquer outro trabalho que seja 
necessário. Se você é uma pessoa com motivação e 
paixão pelo seu trabalho, com experiência de 2 a 3 
anos, salário $16.00 a $17.00 à hora, 40 horas por 
semana. 

mANDAr O sEu cv pOr fAx: 514-362-8882 
Ou pOr E-mAIl: vArINA@bEllNEt.cA

precisa-se de 
caixeira com 
experiência a 
tempo parcial.

Deve falar francês 
e inglês.

514-688-1015
sr. tapha

vidente MédiUM coMpetente
MUito sério no seU doMínio. retorno do 

seU aMado, aMor, proBleMa faMiliais, 
sUcesso social, patriMónio e negócios, 

eMpresarial, exaMe e BoM 
senso nos jogos, desenfeitiçar.

resUltados efetivos eM 3 dias, dis-
crição assegUrado

tel.: 483.990.5209
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linhas da 
mão e cartas. 
vidente com 

dons naturais. 
resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rOsA

514-278-3956

empregoS

paisagista com 
experiência e “pavé-
uni”, etc. trabalho 
em laval. salário 

conforme experiência. 
450-963-3462

empregoS

Precisa-se de um cozi-
-nheiro/a ou ajudante de 
cozinha e empregado de 
mesa com experiência 
para cozinha portugue-
sa. 514-830-3390

Está A gANHAr 
O quE mErEcE?

trabalha a partir 
de casa. part-time: 

500-1500$ pos-
síveis. full-time: 

2500-4000$ possí-
veis. compatível 

com outras ativida-
des ou emprego.

514-961-0770

SerViço

pErcA pEsO DE 
fOrmA NAturAl 

E DEfINItIvA. 
prOgrAmA 

NutrIcIONAl 
rEcOmENDADO pOr 

méDIcOs. 
AcOmpANHAmENtO 

grAtuItO
cArlOs pAlmA

514-961-0770

iNforMação Pra queM lÊ.
reSultado Pra queM aNuNCia.

precisa-se de homem ze-
lador para trabalhos ge-
rais com experiência, car-
ro e com as suas próprias 
ferramentas. falar inglês 
de preferência. pode ser 
uma pessoa reformada.

514-272-1317

ViVENDA T4 SiTuADA PERTo DA PRAiA E NoVo 
CENTRO COMERCIAL. COMPôE-SE DE 5 QUAR-
TOS E UM ESCRITóRIO, 3 CASAS DE BANHO, AR 
CONDICIONADO, GARAGEM DUPLA, ESTACIONA-
MENTO P/3CARROS. PERMUTA POSSíVEL

prEÇO 248,000 €
011.351.96.023.1315

vende-se

precisa-se de empregado 
para assemblar e instalar 
rampas em alumínio ou 
metal com experiência. 

Apresentar-se no 
8910 pascal gagnon 

em st-leonard ou 
contatar Enza: 514-327-2200 

ou email 
info@mondialaluminium.com

Precisa-se de costureira com 
experiência para trabalhar 
em casacos de mulheres.

514-381-7777
9475 mEIllEur

precisa-se de cozinheiro 
para trabalhar na grelha 
de carvão em lachine 
com mais ou menos 1 ano 
de experiência a tempo 
inteiro durante o dia.

josé ou António
514-637-2202

Especialista 
em vendas

Comunicar com compa-
nhias potenciais na in-
dústria de alimentos na 
América do Sul. O em-
prego é a tempo parcial 
ou a tempo inteiro. Deve 
ser positivo, dinâmico, 
trabalhador e honesto.
Espanhol, Português, In-
glês, Francês falado e es-
crito. 12$/h, mais extras.

tel.:514-829-5939
info@instachoicefoods.com

9960 côte de liesse 
suite103 mtl, qc, H8t 1A1

prEcIsA-sE DE 
sENHOrA pArA 

lImpEzA. 
6Hrs/DIA, 5 DIAs 
pOr sEmANA, DA 
sEguNDA-fEIrA A 

sExtA. 
NA árEA DE côtE 

st.luc.
514-817-8880

† jOsé ANtóNIO sANDE
Faleceu em Montreal, no dia 
22 de julho de 2014, com 66 
anos de idade, o senhor José 
António Sande, natural de Vila 
Viçosa, Alentejo, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Sra. 
Erma Carreiro, natural de 
Santana, Nordeste, Açores, 
sua mãe Rosária Pio, filho 
Alex, suas irmãs Maria Ma-
nuela e Ivone Sande, cunha-
dos, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
Missa do corpo presente foi no sábado 26 de julho de 
2014 às 10 horas na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no 
Cemitério Repos St-François D´Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

M e M o r a N d u M
3º ANO DE sAuDADE

ANtóNIO vAllAcOrbA
E clOtIlDE DA cOstA AmArAl

Ter saudade é estar presen-
te e sentir a dor na vossa 
ausência. Completam três 
anos do falecimento do ca-
sal amigo António Vallacor-
ba e sua esposa Clotilde da 
Costa Amaral. A todos que 
tiveram o prazer de conhe-
cê-los, conversar e compar-
tilhar experiências, ficou a 
imensa SAuDADE. Passa-

ram-se já três anos carregadas de frio, chuva, neve e 
sol mas a vossa amizade não nos deixou.

Vende-Se

†

†

†

gIusEppE DEl bIONDO
Faleceu em Montreal, no dia 30 de 
julho de 2014,o senhor Giuseppe 
Del Biondo, natural de Pietranico, 
Pescara, Italia, com a idade de 
94 anos. Deixa na dor seus filhos/
as Dominic (Manuela Raposo Del 
Biondo) e Cristallina Carmella, ne-
tos/as Mia (Enrique), Emanuela e 
Michael, bisneto Estefano-Omar, 
assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo yves legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
vitor marques
O funeral teve lugar no dia 4 de agosto, após a missa de 
corpo presente, às 10 horas na Igreja de Nossa Senho-
ra de Fátima, seguindo depois para o Cemitério Notre-
-Dame-Des-Neiges, onde foi sepultado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

bErNArDO rIbEIrO
Faleceu em Montreal, no dia 22 
de julho de 2014, após uma lon-
ga doença de Parkinson, o senhor 
Bernardo Ribeiro, natural de Alca-
ria, Porto de Mós, Portugal, com 
a idade de 89 anos. Deixa na dor 
suas filhas Suzette (Mário) e Gui-
da (José), neto/as Kayla, Alexia e 
Mathieu, irmãos/ãs, cunhados /
as,sobrinhos/as, assim como ou-
tros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo yves legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
vitor marques
O funeral teve lugar no dia 25 de julho, após a missa 
de corpo presente, às 10 horas na Igreja Santa Cruz, 
seguindo depois para o Mausoléu du Ruisseau em La-
val, onde foi sepultado em Cripta. Donativos à Socié-
té Parkinson du Québec podem ser feitos através do 
endereço 1080-550, rue Sherbrooke ouest, Tour ouest, 
Montréal, Qc, H3A-1B9.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

gEODIlIA mArIA tAvArEs
Faleceu em Montreal, no dia 28 
de julho de 2014, com 67 anos 
de idade, a senhora Geodilia 
Maria Tavares, natural da Vila 
de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, esposa do já falecido 
Raulino de Lourdes.
Deixa na dor seus filhos/as 
Rosa (Carlos Faria), José Fran-
cisco, Ramiro (Alexandra Mo-
reira), Flávia (Marcel Moreira), 
Cidalia (Jorge Marques), Nélia 
(Bruno Camara) Raulino, Antó-
nio e Glória.Seus netos/as Gary, Afonso, Gonçalo, Inês, 
Saul e Mateus, irmão José Carlos (Cidália), sua sobri-
nha Katty, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
O funeral teve lugar no Domingo, 3 de agosto às 15 
horas.O seu corpo foi transladado para Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

oportunidAde
cHAmps bAr
O Bar Champs está a pro-
cura de sócio ou sócios 
possível para comprar um 
local Coop.

514-588-3571

empregoS SerViçoS
Companhia precisa-se de 
homens ou mulheres com 
experiência na industria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais. Deve ter um 
carro.

450-975-0584 ou enviar 
cv por fax 450-975-1977

ou por email 
sangrag@saronet.com precisa-se de uma pes-

soa para trabalhar em 
trabalhos gerais ligeiros 
com carros e a suas fer-
ramentas.

cArlOs
514-601-8798

Residência para idosos au-
tonome e semi autonome. 
ótima comida, atmosfera 
agradável, quartos bonitos 
e grandes, floresta, cuida-
dos excepcional, preços 
baixos

sAlly 514-802-1229
1-450-243-6455

† sEvErINO “sAl” gOttArDO
1935-2014

Faleceu em Montreal, no dia 10 de 
agosto de 2014, com 79 anos de 
idade, esposo da Sra. Pauline Ma-
rie Parent.
Deixa na dor sua esposa, filhos/
as Paolo, Primo (Tracy Reardon), 
Stefano (Sonia Amaral), netos An-
thony, Nicholas, Selena e Brianna, 
irmão/ãs, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
O velório terá lugar hoje quarta-feira 13 de agosto 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, e quinta-feira 14 de 
agosto de 8h30 até 9h30. O funeral terá lugar às 10h 
na Igreja Notre-Dame de la Consolata situada no 1700 
rua Jean Talon este, seguindo depois para o Cemitério 
Notre-Dame-Des-Neiges, onde será sepultado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

iNforMação 
Pra queM lÊ.

REsULTADO 
Pra queM aNuNCia
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PAlAVrAs cruzAdAs
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soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONtAIs: 1. Adem, Fausto. 2. Cacos, Pró. 3. Uno, Acre, Um. 4. Da, Olheiras. 5. 
Ir, Uva, Aos. 6. Ala. 7. Cré, Aba, Se. 8. Chumaçar, As. 9. Ai, Uval, Oca. 10. Ela, Audaz. 
11. Esmola, Mero. vErtIcAIs: 1. Acudir, Cale. 2. Danar, Chi. 3. Eco, Cru, Em. 4. Mo, 
Ou, Émulo. 5. Salva, Aval. 6. Chalaça. 7. Apre, Abala. 8. Ureia, Ar, Um. 9. Só, Ror, Ode. 
10. Mas, Sacar. 11. Obus, Desazo.
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planeta dos Macacos: 
o confronto
quando o reboot de Planeta dos Macacos foi 

anunciado poucos podiam adivinhar que a 
origem seria o bom filme que mostrou ser. logo 
ficou claro que temas recorrentes da franquia 
são tão relevantes hoje quanto no passado, e a se-
quência, o Confronto, trabalha ainda melhor es-
ses aspectos. Mais inteligente e profundo do que 
qualquer outro da série cinematográfica, o longa 
de Matt reeves funciona em todos os aspectos e 
ainda é capaz de causar reflexões enquanto diver-
te, algo raro em blockbusters.
A sequência se passa dez anos depois de César 

(Andy Serkis) liderar os macacos inteligentes à liber-
dade. nesse tempo, ele criou uma sociedade comple-
xa nas florestas ao redor de São Francisco. Enquanto 
isso, o mesmo vírus que aumentou as capacidades 
cerebrais dos macacos também foi o responsável por 
eliminar boa parte da humanidade. Quando sobrevi-
ventes humanos reencontram os símios, desenten-
dimentos ameaçam começar uma guerra que pode 
acabar com ambas as espécies. cabe a césar, pro-
tagonista da trama, controlar a sede de vingança de 
seus comandados enquanto negocia trégua com Mal-
com (Jason Clarke). Embora a trama gire em torno da 
tensão entre as duas raças, a narrativa não deixa de 
fora questões políticas internas de cada grupo, além 
de motivações individuais dos personagens. Esses 
elementos aprofundam o enredo, garantem diferentes 
camadas ao longa e refletem a complexidade de nos-
sa própria sociedade. a franquia conhecida por traba-
lhar questões políticas e sociais volta a tocar nessas 
questões sem entediar os espectadores, diferente de a 
Origem, que simplificou demais esses aspectos.
Grandes atuações garantem que esses elementos 

não sejam desperdiçados. Gary Oldman aparece pou-
co e seu arco acaba de forma simplória, mas o ator 
domina suas cenas. jason clarke consegue ser um 
coadjuvante a altura de césar e a dinâmica dos dois 
é um dos pontos fortes da produção. Andy Serkis im-
pressiona cada vez mais na captura de movimentos e 
conseguem transmitir emoções cada vez mais com-
plexas. grande feito, principalmente se levarmos em 

conta que boa parte das conversas dos macacos é fei-
ta apenas por linguagem de sinais.
Visualmente o filme é muito bonito. Mesmo cenas 

simples como dois macacos conversando mostram a 
atenção ao detalhe da equipe de direção de arte e efei-

tos especiais. além disso, outro elemento clássico da 
série retorna de forma abundante: macacos montados 
em cavalos observando, de longe, os humanos. essas 
são apenas algumas cenas inesquecíveis que reme-
tem ao original sem parecerem cópias.
No final das contas, o que faz o Confronto ser 

tão bom é o fato de partilhar com a série antiga 
a exposição de problemas enfrentados no mundo 
real. 

HOrIzONtAIs: 1. Termine. Motivo. 2. Guincho. Flor do 
jasmineiro. 3. Letra do alfabeto arábico. Feixe de palha 
em que se envolvem objetos frágeis para se não que-
brarem com o transporte. Forma antiga de mim. 4. Já 
utilizada. 5. Sorteio de objetos por meio de bilhetes nu-
merados. Ordem oficial afixada em lugares públicos ou 
publicada nos jornais. 6. Gratuito. O m. q. índigo. 7. Peça 
musical para instrumentos, em que as partes divergem 
em caráter e andamento. Respeitante à uva. 8. Porção 
mínima. 9. Nosso Senhor (abrev.). Lábia (pop.). Atmos-
fera. 10. Demasiado. Extrema alvura. 11. Abertura feita, 
de intervalo a intervalo, no cimo dos muros, torre ou for-
tificação. Apelidos.
vErtIcAIs: 1. Encontrar. Algália. 2. Planta da família 
das teáceas. Passado. Designa carência ou ausência 
(prep.). 3. Lamento. Presunçoso. A mim. 4. Bolsa ou 
bolso cheio. Progenitor. 5. Avançava. Pacóvia (gír.). 6. 
Pedra ornamental de cor esverdeada. Cerimónia públi-
ca e solene (pl.). 7. Jornada ou diversão de caçadores. 
Aqueles. 8. Membro guarnecido de penas que serve às 
aves para voar. Desapiedado. 9. A unidade. Enérgico. 
Sobre (prep.). 10. Anuência. Fileira. Animal vertebrado, 
pulmonado, de sangue quente, com o corpo revestido de 
penas. 11. Plantio de amieiros. Deuses protetores do lar 
e da família, entre os antigos Romanos.

as tartarUgas ninja
quem esperava muito do novo tartarugas 

Ninja deve ser uma pessoa muito otimista. 
Produzido por Michael Bay, estava claro que o fil-
me seguiria a fórmula de transformers e tentaria 
atrair o público com cenas de ação grandiosas e 
ótimos efeitos especiais. a diferença é que o reboot 
dos quelônios utiliza muito melhor o humor, tem 
personagens mais interessantes e realmente ar-
ranca risadas do público sem precisar apelar.

a trama mostra a batalha de Leonardo, raphael, 
donatelo e Michelangelo contra o terrível clã do pé, 
único motivo para os irmãos saírem dos esgotos e 
se aventurarem em Nova York. Quando a jornalista 
April O’Neil (Megan Fox) descobre sua existência, 
passa a investigar a verdade por trás desses heróis. 
Assim como Transformers, o roteiro é preguiçoso e 
personagens aparecem nos locais certos na hora cer-

ta e muitos deles estão interligados de forma conve-
niente para simplificar a narrativa. Além disso, mui-
tas situações existem apenas para garantir a próxima 
cena de luta, independentemente se ela faz ou não 
sentido.
A consequência é um filme sem lógica, no qual o 

diretor Jonathan Liebesman assume que as crianças, 
claramente público alvo da produção, não precisam 
de coerência para se divertir, basta verem imagens 

coloridas em movimento entre uma piadinha e 
outra. A falta de preocupação com o espectador 
mais velho fica óbvia a cada nova revelação do 
suposto mistério da origem das tartarugas ou do 
plano maligno dos vilões, que quando entra em 
ação só aumenta o tom de deboche.
Como você deve imaginar, tecnicamente a 

produção é muito bem feita, principalmente no 
quesito efeitos especiais. os ângulos de câmera 
e fotografia lembram muito o trabalho de Mi-
chael Bay, que parece não ter resistido à tenta-
ção de meter o dedo na obra. O maior problema 
visualmente é o vilão destruidor, exagerado, 
sem graça e com um arsenal ridículo de lami-

nas retráteis que o fazem parecer um canivete suíço 
ambulante.
quem gosta da franquia ou é fã de transfor-

mers terá maior facilidade para simpatizar com 
leonardo e companhia. Só isso deve garantir boa 
bilheteria e sequências eternas assinadas por Mi-
chael Bay, o que não é necessariamente uma boa 
notícia.
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prEpArAÇÃO:INgrEDIENtEs:

raia coM legUMes

4 postas de raia
2 cebolas médias

1 dente de alho
500g de feijão-verde
400g de cenouras
0,5 dl de azeite
1 raminho de salsa,sal e pimenta q.b.

amanhe, raspe e lave muito bem as postas 
de raia, coloque num escorredor, salpique com sal e 
dexe tomar gosto, durante alguns minutos. 
raspe as cenouras e corte em cubos pequenos. 
retire as extremidades e parta o feijão-verde em pe-

daços. 
Descasque e pique as cebolas e o alho. Aqueça o 

azeite numa caçarola e refogue a cebola e o alho, até 
começarem a alourar. 
junte a cenoura, o fejão-verde e a salsa, envolva, 

acrescente a água que for necessária, tempere com 
sal e pimenta, tape e cozinhe, em lume lento. 
Quando os legumes estiverem tenros, junte as pos-

tas de raia, previamente passadas por água, acabe de 
cozinhar e sirva, em seguida.

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

angÚstia
Sinto-me cansado da vida de agora,

Uma tristeza invade o meu ser,
Já não vivo, estou vegetando,

Bem melhor para mim seria morrer. 
Não sei como posso viver esta vida, que é minha,

Ninguém adivinha, o que tenho no ser;
Se eu não for curado deste mal que me atormenta,

Talvez muito cedo deixe de viver. 
Viver desse jeito é viver destruído,

Não tem sentido o que digo, nem o que faço;
Sou quase um palhaço do mundo em que vivo;
Por isto é que digo: eu não morro - me mato!

Vivaldo Terres

praias de aqUéM
e de aléM-Mar

Quando tenho o mar de frente,
A nostalgia é flagrante

Lembro o meu povo, a minha gente
E a saudade navega avante

Neste mar que não tem margem
Perco as milhas da distância

Mas nunca esqueço a imagem
Das terras da minha infância

Nesse mar que espelha Lua
Em todo o seu esplendor

Vejo as casas da minha rua
Pintadas da mesma cor

Vejo o meu continente
Vejo a casa onde nasci

E vejo passar na corrente
Tantas saudades de ti

Saudades de ti Lisboa
Da minha terra Natal

E até que a saudade doa
Lembro-me de ti Portugal.

José da Conceição

CaSal da SeMaNa
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Joel Neto

regreSSo a CaSa | uM diário açoriaNo

agora a parte séria

qUinta-feira 14 de agosto
- festival de folclore eM chaMBly

sáBado 16 de agosto
- festa de nossa senhhora do 
Monte na igreja santa crUz eM Montreal

Bell fiBe: 880 | Videotron: 255

terra CHã, 16 de Maio de 2014
Não sei se é ou não um “provérbio chinês” (de qual-

quer maneira, agora parece que é tudo provérbio chi-
nês), mas a verdade é que esse aforismo segundo o 
qual “o medíocre discute pessoas, o comum discute 
factos e o sábio discute ideias” não passa de uma ton-
tice. Tanto quanto à literatura diz respeito, a procura é 
precisamente a contrária: menos ideias e mais factos, 
menos factos e mais pessoas. a literatura, como a se-
gurança Social, é menos serva da filosofia do que da 
vida.
terra CHã, 17 de Maio de 2014
A Tasca das Tias é o espaço por que eu suspirava. 

sereno, repleto de bom gosto e com gloriosos petiscos. 
será o meu lugar em angra. e há-de durar décadas 
– estou convencido disso. Esta cidade merecia voltar 
a ter ao menos um bocadinho de vida nocturna para 
adultos.
terra CHã, 18 de Maio de 2014
Horta sachada. Tomateiros, milho doce, nabos – está 

tudo viçoso e saudável, apesar da ausência em Lisboa. 
Os caracóis têm andado no feijão verde e os pombos 
nas alfaces, mas já foram tomadas medidas. tudo está 
bem quando acaba bem.
terra CHã, 20 de Maio de 2014
Wodehouse tê-lo-ia descrito talvez assim: “Desfruta-

va daquela paz perfeita, daquela paz para além de todo 
o entendimento que atinge o seu esplendor no dia em 
que um homem descobre que já não tem mais nada 
para publicar no Facebook.”
terra CHã, 21 de Maio de 2014
Concluída, enfim, a catalogação de notas trazidas 

das viagens das últimas semanas. “Cerrados” entra na 
fase final da sua primeira redacção. A luz que brilha ao 
fundo do túnel, ainda que ténue, é a do prelo. este ro-
mance escreve-se em cinco anos, trabalhando a tempo 
inteiro. espero não pagar demasiado caro o facto de 
tê-lo escrito em três, trabalhando nele apenas metade 
do dia.
terra CHã, 22 de Maio de 2014
Mas “opiniões” como? Como é que isso são “opi-

niões”? Um homem que disse um dia uma tolice – sei 
lá: que ricardo araújo pereira está esgotado, que cris-
tiano ronaldo é um vaidoso mau de bola, que jane 
Austen não passa de uma escritora light – e depois 
achou que não lhe restava senão defender isso até ao 
fim, concentrando os protestos da audiência com um 
misto de garbo e tremor, não é um homem de opiniões: 
é apenas um tolo. desta sorte anda o nosso debate pú-
blico – nos cafés, no Facebook, na televisão, nos jor-
nais mais sérios e nas próprias universidades. como é 
que se pode sequer conversar, hoje em dia?
terra CHã, 26 de Maio de 2014
não votei Marinho e pinto. Mas só pelo gosto de 

ver os partidos tradicionais a celebrar vitoriazinhas e 
até derrotas retumbantes, os políticos-comentadores 
indignados com o “recrudescimento do populismo” 
(como se não fossem o seu mais visível efeito) e a eli-
te pátria em geral a tentar perceber onde falharam os 
respectivos agentes nas irmandades, nas repartições 

públicas e nos motéis de borda de estrada – só por isso 
teria valido completamente a pena. Grandes eleições, 
estas europeias.
terra CHã, 27 de Maio de 2014
o Melville já protege a casa com um certo garbo, e 

portanto chegou a altura de premiá-lo. Leva a sua pri-
meira placa de Cuidado Com o Cão, em tributo à fera 
em se se está a tornar. parabéns, Melville! Melville? 
Melville! adormeceu...
terra CHã, 28 de Maio de 2014
nem costa, nem seguro tinham o direito de roubar 

assim ao país a possibilidade de uma alternativa e de 
uma esperança. A irresponsabilidade da oposição, feita 
de estratégias individuais e egoísmos, é pior do que a 
obstinação da maioria.
A França pôs-se um dia nas mãos de Pétain, mas tam-

bém acolheu Beckett e Jacques Brel, e quanto a mim 
não há matéria de desagravo mais merecedora da nos-
sa indulgência. Posto isto, quase todos os sinais que 
hoje nos chegam da terra de Marianne dão-nos con-
ta de um país confuso, não apenas com a sua posição 
na europa e no Mundo, mas também com aquilo que 
constitui a sua identidade e o distingue. no domingo, 
nas eleições Europeias, venceu Marine Le Pen, o que 
de repente traz para o Mediterrâneo a dianteira no re-
crudescimento de um ódio em que lideravam nórdicos, 
centro-europeus e países da antiga cortina de Ferro. 
Na segunda-feira, e com o beneplácito da federação 
nacional de futebol, a adidas pegou no autocarro que 
transportou a selecção gaulesa em 2010, por ocasião 
do terrível Mundial da África do sul, e destruiu-o 
numa espécie de exorcismo público. É marketing? É 
marketing, sim senhor. Mas é marketing com recurso à 
superstição, e a última coisa que se espera da pátria de 
sartre e de Foucault é que sirva de propaganda ao obs-
curantismo, assim como a última coisa que se espera 
da terra do “Liberdade, Fraternidade, Igualdade” é que 
sirva de bandeira à xenofobia e ao racismo. Vivemos 
tempos difíceis de decifrar, mas uma coisa é eviden-
te: o mundo é melhor quando a França é melhor, e o 
futebol não escapa a isso também. o espectáculo da 
adidas foi de um mau-gosto desolador. já não bas-
tava os novos filmes franceses imitarem todos os de 
Hollywood?
terra CHã, 29 de Maio de 2014
A única vez que vi os Rolling Stones ao vivo – sim, 

eu não me sinto no direito de dizer “Os Stones”, não 
tenho a vossa intimidade –, acabei rodeado por bur-
gueses de 60 anos desertinhos por limpar o pó às gan-
zas. achei-os um cliché tremendo e estava mesmo 
para declará-lo, mas depois as ganzas começaram a 
rodar e foi-se-me escasseando o rancor. não se esteve 
mal. da música, não me lembro.
terra CHã, 31 de Maio de 2014
Morreu a Conceição. Lentamente, vão desaparecen-

do as minhas referências da Terra Chã. Voltei no limi-
te, mas felizmente ainda a tempo de dar um abraço ao 
Fernandinho, à Adelina (mais à filha Bárbara, de quem 
me fiz um dia uma espécie de padrinho ad-hoc) e ao 
Manuel aurora. Foi o meu primeiro amigo, o Manuel 
aurora, e brindámos com uma cerveja ao que a mãe 
representou sempre para eles: uma mãe até às últimas 
consequências, apesar da pobre instrução. Tivemos 
uma grande infância, e em parte também por causa 
dela: nós e ainda o renato e a raquel, o jorge antónio 

e a Telma. Lembrámo-la durante horas, à infância – e, 
ao fazê-lo, também homenageávamos Conceição.
terra CHã, 1 de JuNHo de 2014
Hoje levámos pela primeira vez o Melville à praia. 

procurámos um lugar íntimo, só para nós, e imaginá-
mos um cenário totalmente idílico, os dois nadando 
com placidez, o cão correndo para a água e deslizando 
ao nosso encontro, borboletas rodeando-nos aos três, 
numa folia benigna. resultou no que, provavelmente, 
era mais razoável esperar: gritos, correrias, arranha-
delas – e, no fim, de algum modo que não cheguei a 
perceber, o cão isolado numa ilha de rocha, trémulo de 
frio e de medo, mas não o suficiente para resistir ao pi-
téu de larvas que languesciam sobre um resto de peixe 
putrefacto. Felizmente, distávamos do automóvel ape-
nas dois quilómetros de rocha irregular e escarpas. e, 
de qualquer maneira, a catarina também não gostava 
assim tanto daquelas sandálias.
ah, sim, claro: e lá promovemos mais uma saboro-

sa sessão de água oxigenada e vómito. nada como as 
rotinas.
terra CHã, 2 de JuNHo de 2014
Ouvir o Bloco de Esquerda atribuir o seu declínio 

eleitoral ao recrudescimento do populismo é bem ca-
paz de vir a revelar-se uma das coisas mais divertidas 
de 2014. Espero que as televisões não o esqueçam nos 
bloopers do fim do ano.
terra CHã, 4 de JuNHo de 2014
eu estava guardado para ler isto: ami james, o rapaz 

das tatuagens do rock in rio que se foi embora zan-
gado com portugal, é amplamente referido na impren-
sa lusa como “o artista norte-americano Ami James”. 
imagino que seja como os nossos pais antigamente 
diziam dos homens de bons ofícios: aquele gajo é um 
artista na carpintaria, aquele mecânico em termos de 
cambotas é um grande artista. Mas, caramba, trata-se 
de tatuagens – o que é que de mais bimbo este tempo 
terá para oferecer?
terra CHã, 5 de JuNHo de 2014
dei a ideia quase circunstancialmente, há talvez 

um ano, durante um debate sobre cultura na câma-
ra da praia da Vitória. Vira-a engendrada em todo o 
seu esplendor no País de Gales, em Hay on Wye, e 
depois replicada em minúscula e deliciosa dimensão 
em Fjäerland, na Noruega. Parecia-me uma opção 
com potencialidades em particular para uma pequena 
cidade, onde a criatividade pode sempre fazer toda a 
diferença. Para minha surpresa, o executivo municipal 
efectivamente agarrou na ideia. e, como se isso não 
bastasse, mandou às malvas o hábito regional de ex-
cluir todos os que são (ou mesmo apenas pareçam) de 
cores políticas adversárias e, não apenas me desafiou 
a colaborar com o projecto, como ainda teve a amabi-
lidade de me convidar para a conferência de imprensa 
de lançamento, que os políticos costumam aproveitar 
para fazer alguma caixa. pensei declinar: o projecto 
pertence à Câmara, que merece protagonizá-lo – e, in-
clusive, eu espero usufruir dele como cidadão e leitor, 
mesmo ajudando na organização. Acabei por aceitar 
só para poder elogiar publicamente a sucessão de ges-
tos, da vereação como da presidência. Somos dema-
siado poucos, aqui nos Açores, para excluirmos os 
contributos uns dos outros. Mas, face a experiências 
recentes, o modo como as coisas se processaram foi de 
uma devoção à causa pública quase comovente.



A Voz de PortugAl  |  13 de Agosto de 2014  |  P. 21

riCardo araúJo Pereira

HÉlio BerNardo loPeS

santo alves dos reis

Julgar o antigo banqueiro não é apenas injusto, 
é perigoso: se pusermos ricardo Salgado no 

banco dos réus, o mais provável é que o banco dos 
réus comece a dever dinheiro a toda a gente.
como diz Miguel sousa tavares, atacar ricardo 

salgado é agora uma espécie de desporto nacional. 
Há coisas realmente incompreensíveis, neste país. 
sucedeu o mesmo com Vale e azevedo, e também 
com oliveira e costa: só porque eram suspeitos de 
crimes graves e levaram à ruína as instituições que li-
deravam, desatou tudo a atacá-los. as duas primeiras 
ainda se toleram, mas à terceira Sousa Tavares não 
conseguiu calar o seu grito de revolta. eu, que pre-
zo muito a originalidade na vida pública, estou com 
ele. Basta de ataques a Ricardo Salgado. Que diabo, 
já cansa. sousa tavares e eu estamos fartos. É tem-
po, aliás, de serem desmistificadas algumas mentiras 
descaradas que a comunicação social tem divulgado 
acerca do antigo presidente do BES. Por exemplo, 
tem sido dito que salgado recebeu uma prenda de 
14 milhões de euros. não é preciso investigar muito 
para saber que é falso. de uma vez por todas: as pes-
soas da classe social a que ricardo salgado pertence 

não recebem prendas, recebem presentes. também 
não é verdade que a credibilidade do BES tenha ido 
pela sanita abaixo. Foi pela retrete. sejam rigorosos.
A detenção de Salgado também me chocou, e espero 

sinceramente, para bem do país, que a justiça pare de 
o importunar. julgar o antigo banqueiro não é apenas 
injusto, é perigoso: se pusermos ricardo salgado no 
banco dos réus, o mais provável é que o banco dos 
réus comece a dever dinheiro a toda a gente.
por outro lado, e como também é costume da co-

municação social, só se fala das vidas que Ricardo 
salgado arruinou. não se diz uma palavra sobre as 
pessoas que beneficiou. A reputação de Alves dos 
Reis, por exemplo, merece uma reavaliação.
além do mais, os espírito santo continuam a fazer 

falta à banca portuguesa. O tribunal de comércio do 
Luxemburgo aceitou o pedido de gestão controlada 
feito pelas empresas do grupo espírito santo. É uma 
mudança bastante grande relativamente ao regime de 
gestão descontrolada que vigorava até aqui. receio 
que seja necessário um período de adaptação. Talvez 
a transição deva ser feita por uma administração mis-
ta, com membros da família espírito santo e pessoas 
que percebam mesmo de finanças. E só depois será 
possível nomear um conselho de administração mais 
credível do que o anterior. por exemplo, com admi-
nistradores recrutados no estabelecimento prisional 
do Linhó.

Jorge Correia

eM qUe se fica?

A grande generalidade dos portugueses já per-
cebeu que não dispõe, afinal, de um qualquer 

ínfimo de poder, sequer, para garantir que se po-
nha moral no ambiente financeiro do País. Como 
escrevi ontem, já ninguém acredita em nada nem 
em ninguém. e tal sentimento corresponde intei-
ramente à realidade que se implantou no nosso 
tecido social. temos uma democracia formal, mas 
não temos um ínfimo de poder sobre os caminhos 
do devir de Portugal.
Neste momento – quando escrevo este texto –, raros 

acreditarão que se venha a perceber, com clareza, o 
que foi todo este caso GES/BES. Ainda agora quase 
nada se conhece sobre tempos, reuniões, decisões, 
exigências, incumprimentos, mentiras, e o que mais 
surgir ao pensamento. pior ainda: ninguém hoje acre-
dita que tudo isto venha a ser realmente conhecido. 
e, no entanto, não faltaram intervenientes, entretanto 
deixados de se ouvir ou ver.
um pouco inacreditavelmente, nós fomos assistindo 

a sucessivas garantias dadas pelo presidente cavaco 
Silva, pelo Governo e pelo Banco de Portugal, de que 
o BES era distinto do GES e que se encontrava bem 
e a bom recato do que pudesse vir a dar-se com o 
caso GES. Hoje, conhece-se já a realidade, tornando-
-se evidente que, uma quinzena antes do estrondo, 
o académico Francisco Louçã, no seu TABU, havia 
salientado ser quase certo que ali entrariam dinheiros 
públicos. Está aí a realidade bem à vista de todos.
E se é verdade que estivemos à beira de cair do fio 

da navalha para um precipício, como explicou car-
los costa na assembleia da república, a verdade é 
que acabou por deitar-se mão da criação de um banco 
limpo a colocar à disposição de quem o venha a com-
prar. E por que preço... Enfim, andam por aí, até bem 
visíveis, os bem falados riscos para os contribuintes. 
já todos se deram conta. adiou-se o problema, como 
muito bem explicou Francisco Louçã.
Mas há um dado que surgiu com a presença de Car-

los costa na assembleia da república: a supervisão 
bancária talvez não seja o principal problema, sobre-
tudo por não ser suscetível de boa aplicação com as 
condições que conduziram à crise e que se mantêm. 
o que carlos costa explicou foi que estas coisas só 
se vêm a conhecer quando ocorre uma rotura forte. A 
supervisão, afinal, vale pouco. 
E haverá, entre nós, punição digna desse nome? 

Bom, ninguém acredita.
O que Carlos Costa não disse – nem os políticos 

ligados ao PS, PSD ou CDS/PP – é que a atual ordem 
financeira internacional está viciada. Ela distribui lu-
cros – é preciso que existam – pelos acionistas, mas 
impõe a recuperação dessas entidades, no caso de de-
sastre, natural ou fraudulentamente provocado, por 
todos os cidadãos. É o tal sistema que mata...
claro que carlos costa ou os detentores de sobera-

nia deste tempo não podem reconhecer certas reali-
dades, como o imperativo de se iniciar uma extinção 
dos offshores, ou o de separar, de facto, a banca co-
mercial da de investimento, ou taxar as transacções 
do setor financeiro, ou exigir a explicação da origem 
do que, de um modo evidentemente anormal, se pos-
sui e se não coaduna com o que se declara. todos 
sabem que estes são passos essenciais, mas ninguém 
inicia o movimento básico para pôr as coisas na or-
dem.
resta-nos esperar pelo próximo acontecimento 

desta já longa sucessão portuguesa: BCP, BPP, 
BPN, BaNif, geS, BeS. Mas, entre amigos, até 
podem aceitar-se apostas simples e simpáticas, 
como jantaretes ou um bom livro. e sabe o leitor o 
que me surge agora no pensamento? aquela velha 
canção que nos dava este refrão: É uma casa por-
tuguesa, com certeza! É, com certeza, uma casa 
portuguesa!...

ora atiro eU, ora atiras tU!

O conflito israelo-Palestiniano, se não fosse a 
calamidade humana que causa, seria um dos 

conflitos mais intelectualmente interessantes da 
História da Humanidade pela sua falta de bom 
senso. 
de ambos os lados há pessoas interessadas em viver 

em paz e harmonia com os seus vizinhos, quaisquer 
que estes sejam em termos de raça, cor ou credo. Por 
outro lado também há interessados em ambos os la-
dos no constante caos que só um conflito baseado em 
causas absurdas e sem qualquer senso poderia criar. 
estas causas originam-se na sua forma mais extro-
vertida no não reconhecimento da outra parte do con-
flito e na incapacidade de aceitar a convivência com 
esse vizinho. As motivações políticas que motivaram 
a configuração geopolítica atual atingiram o seu cul-
minar com o final da última Grande Guerra com a 
quase imposição da criação de Israel no lugar que 
aquele povo sempre venerou, aproveitando a sensi-
bilização de todo o mundo para o seu papel de vítima 
nessa mesma guerra. o estabelecimento desse país 
motivou de imediato uma reação contrária local que 
foi esmagada com bastante apoio externo por parte 
de israel. desde então, os vizinhos com quem havia 
de conviver, no seu orgulho ferido, arquivaram nas 
suas memórias coletivas rancor e ódio, rancor e ódio 
que infelizmente os israelitas nunca souberam con-
tornar por colocar acima de tudo a sua visão idealista 
do estado de israel. com o decorrer do tempo e com 
o aparecimento de personagens mais ou menos pú-
blicas com inclinações e ideias que nunca propicia-
riam um apaziguamento, antes pelo contrário, cai-se 
na eterna batalha do “ora atiro eu, ora atiras tu”! De 
ambos os lados pesa mais o orgulho sentimentalista, 
nacionalista e anti-fraternal do que o bom senso. se 
por um lado vemos os respectivos líderes condena-
rem por exemplo a morte de jovens, por outro lado 
incitam o orgulho racista prometendo vingança de 
determinados crimes. Qual a diferença entre um jo-
vem israelita ou palestiniano? será que há alguma 

diferença genética assim tão acentuada que os defina 
como espécies diferentes? Até hoje desconheço que 
haja essa diferença e mesmo que houvesse pergunto 
com que direito, ética, moral ou simples bom senso 
pode haver líderes que lamentem mortes com a mão 
esquerda mas as cometem ou incitam ao seu cometi-
mento com a mão direita? É inacreditável que seres 
humanos se comportem pior que animais irracionais, 
pois se temos o exemplo do cão, animal irracional 
doméstico por excelência, que jamais deixa de nutrir 
um afeto pelo seu dono independentemente da cor, 
credo, orientação sexual, orientação religiosa, ideal 
político, etc., como será possível o Homem se rebai-
xar a um nível inferior ao do reino canino? A Huma-
nidade sem dúvida avançou a passos largos no domí-
nio do seu ambiente natural, na procura, identificação 
e aproveitamento dos seus recursos para melhoria 
das condições de vida, principalmente nos últimos 
150 a 200 anos. no entanto essas melhorias de con-
dições de vida apenas vieram mascarar um profundo 
mal estar geral que se intensifica e que se manifesta 
sobre diversas formas pelo mundo fora, na falta de 
elevação das pessoas em geral e dos líderes políticos 
em particular, nas diversas ideologias que despontam 
tanto nos países mais desenvolvidos como nos menos 
desenvolvidos e que nos transportam séculos ou mes-
mo milénios atrás no tempo, na desvalorização do 
Ser Humano face aos sistemas políticos, financeiros, 
sociais e religiosos. aparecem assim personagens ar-
mados de ideias absurdas sem qualquer lógica que 
no entanto acabam por atrair outros indivíduos para 
a sua loucura, vemos também outros descambarem 
para a violência súbita e gratuita de uma forma indis-
criminada ou de uma forma mais baixa que a animal 
na procura dominadora de tudo e todos. temos de-
pois o resultado dos absurdos em guerras pueris mas 
que trazem desgraças pessoais e coletivas incalculá-
veis pelo sofrimento nos seus indivíduos. 
urge assim ao Homem avançar em Humanida-

de tanto ou mais do que avançou em tecnologia, 
um aspeto que tem vindo a ser esquecido e que no 
entanto tantos alertas, ensinamentos e exemplos 
práticos nos têm vindo a ser concedidos ao longo 
da história da própria Humanidade.
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daNiel loureiro

atletisMo: portUgal coM a Maior 
delegação de seMpre nos eUropeUs
Portugal leva a maior delegação de sempre aos 

europeus de atletismo, que decorrem em Zu-
rique de 12 a 17 de agosto. a comitiva de 44 atletas 
parte com o objetivo assumido de conquistar «en-
tre uma e três medalhas».
«Gostaria que conquistássemos entre uma e três 

medalhas. jugo que teríamos atingido os nossos ob-
jetivos. A partir daí seria extraordinário», disse nesta 
terça-feira o presidente da Federação Portuguesa de 
Atletismo (FPA), Jorge Vieira, durante a conferência 
de imprensa de apresentação da seleção nacional.
O dirigente lamentou a diminuição drástica dos 

apoios estatais, uma «descida aos infernos» à qual 
apenas escapa a elite dos atletas lusos, «porque esses 
são os que, pública e politicamente, contam».
a comitiva portuguesa para Zurique bate os 42 atle-

tas que participaram nos Europeus de 2010, em Bar-
celona (Espanha), sendo ainda a que tem mais repre-
sentantes femininos, com 22.
patrícia Mamona, vice-campeã europeia em título 

do triplo salto, é uma das principais esperanças portu-
guesas. «Vou defender o meu segundo lugar ou mes-
mo tentar chegar ao ouro. não vai ser fácil porque as 
atletas estão todas muito niveladas, havendo apenas 
uma destacada, a russa», disse, citada pela Lusa.
Esta é a 20ª participação de Portugal nos Europeus 

de atletismo, nos quais já conquistou 27 medalhas, 11 

de ouro, 11 de prata e cinco de bronze. a primeira foi 
o ouro de rosa Mota na maratona, em 1982.
a seleção nacional nos europeus:
Masculinos (22):
100 metros: Yazaldes Nascimento, Diogo Antunes.
200 metros: david Lima.

400 metros: ricardo santos.
800 metros: Sandy Martins.
1.500 metros: emanuel rolim.
10.000 metros: ricardo ribas.
Maratona: rui pedro silva, ricardo ribas, josé 

Moreira, Hermano Ferreira.
110 metros barreiras: joão almeida.
3.000 metros obstáculos: alberto paulo.

triplo: nélson Évora.
Vara: edi Maia, diogo Ferreira.
peso: Marco Fortes.
4x100: Yazaldes Nascimento, Francis Obikwelu, 

diogo antunes, arnaldo abrantes, david Lima, edi 
sousa.
20 km marcha: joão Vieira, sérgio Vieira .
50 km marcha: pedro isidro .
 
Femininos (22):
100 metros: carla tavares.
200 metros: carla tavares.
400 metros: cátia azevedo.
5.000 metros: dulce Félix, sara Moreira.
10.000 metros: dulce Félix, sara Moreira, salomé 

rocha.
Maratona: Jessica Augusto, Marisa Barros, Filome-

na costa, doroteia peixoto .
400 metros barreiras: Vera Barbosa.
20 km marcha: Ana Cabecinha, Inês Henriques.
triplo: patrícia Mamona, susana costa.
Vara: Maria Leonor tavares, Marta onofre, cátia 

pereira.
disco: irina rodrigues.
4x400 mestros: Vera Barbosa, Cátia Azevedo, Do-

rothé Évora, Miriam tavares, andreia crespo, Filipa 
Martins.

as MUdanças

O impacto voltou a perder desta vez perante o ri-
val de toronto. o onze montrealense perdeu por 

2-0 contra o toronto Fc no estadio saputo. o impac-
to nunca conseguiu implantar ritmo ao jogo e saiu 
derrotado deste derby canadiano. Gilberto marcou 
logo aos 11 minutos para o tFc. o segundo golo sur-
giu na segunda metade por Luke Moore aos 54 minu-
tos. um jogo muito morno na primeira parte por parte 

do onze montrealense,facto surpreendente, pouco de-
pois de toda o movimentaçao da semana a nivel ad-
ministrativo. a única boa ocasião de golo do impacto 
veio do pé direito de Patrice Bernier aos 39 minutos 
com um remate forte a sair mesmo ao lado da baliza 
de Joe Bendik. Na segunda parte, foram muito pou-
cas as ocasiões de golo do Impacto. Hassoun Camara 
levou um cartão amarelo aos 77 minutos, portanto 

vai cumprir castigo por acumulaçao no próximo en-
contro. Os jogadores no fim do jogo não foram de 
muitas palavras. Havia muita emoção  e Camara veio 
dizer que os jogadores não estão á altura dos acon-
tecimentos e que são eles os culpados de esta época 
miseravél. Patrice Bernier também abordou no mes-
mo sentido que o defesa francês ao dizer que faltou 
emoção. O Impacto teve um momento grande duran-
te a semana quando enfrentou o cd Fas para a Liga 
dos campeões.. onde venceu 1-0 com um golo de 
Marco di Vaio. os 3 pontos conseguidos foram mui-
to importantes para tentar passar a próxima fase do 
torneio. um bom jogo com excelentes oportunidades 
de golo mas ainda falta muito ao onze montrealense 
para dar a volta a esta época de miséria. Chegou o fim 
de semana e mais um jogo para o campeonato e ... 

mais uma derrota. desta vez 2-1 frente ao union de 
Filadelfia. Um golo de Maxim Tissot aos 79 minutos 
de jogo ainda veio dar esperança mas foi tarde de-
mais. o impacto volta a perder fora, onde ainda não 
conseguiu vencer esta época.  Le toux foi o autor dos 
dois golos da equipa da casa que foi sempre superior 
ao impacto. o primeiro golo surgiu de uma infantili-
dade de Krol e perkins. o segundo golo foi um erro 

deste mesmo Krol, que deve ter muitos minutos nas 
pernas por isso é que cometeu estes erros graves.  
Para Joey Saputo, chegou a hora das mudanças, 

foi com muita emoção que veio em conferência na 
quarta-feira dia 31 de julho anunciar a saída de nick 
de santis do seu cargo de director desportivo do clu-
be. de santis fazia parte da familia á muitos anos já 
e não foi  facil fazer esta mudança. Saputo afirmou 
que a partir de agora era Frank Klopas que ia ocu-
par o cargo e ficaria como treinador do clube para 
2015 também. O clube precisava de uma mudança de 
mentalidade e talvez esta seja a boa direcção a tomar. 
nick de santis fez muito para o impacto de Montreal 
e a sua identidade nunca deixará de ser imagem des-
ta edição do Impacto. Começa agora a era de Frank 
Klopas e esperemos uma equipa com fome de bola e 

sede de vitórias. A equipa tem de começar a vencer 
jogos. É importante tentar apostar na Liga dos cam-
peões porque o campeonato é coisa esquecida. tentar 
vencer jogos e sonhar com o quinto lugar mas sera 
muito difícil atingi-lo. 
Próximo jogo é sábado dia 16 de agosto contra o 

fire de Chicago à partir das 18h30 no estádio Sa-
puto. 

Armenia Teixeira
Advogada

 o’HAnlon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, H4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 23 11 6 6 32 22 39
2-DC United 22 11 4 7 32 24 37
3-Toronto FC 21 9 5 7 32 30 32
4-NY Red Bulls 23 6 10 7 35 34 28
5-Philadelphia U. 23 6 9 8 36 37 27
6-Columbus Crew 23 6 9 8 28 31 27
7-NE Revolution 22 8 2 12 29 35 26
8-Chicago Fire 22 4 13 5 29 34 25
9-Houston Dynamo 22 6 4 12 23 42 22
10-Impact Montréal  22 3 5 14 22 41 14

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 21 13 2 6 37 28 41
2-Real Salt Lake 23 10 9 4 36 27 39
3-FC Dallas 23 10 6 7 38 32 36
4-LA Galaxy 20 9 7 4 34 19 34
5-Vancouver W. 22 7 11 4 33 29 32
6-Colorado Rapids 23 8 6 9 32 31 30
7-Portland Timbers 23 7 9 7 38 38 30
8-SJ Earthquakes 20 6 6 8 25 22 24
9-Chivas USA 22 6 5 11 21 36 23

grupo oeSte

eStAdoS unidoS (mlS)

Manchester city oficializa Mangala
O Manchester City já confirmou a contratação do 

central do Fc porto Mangala. o internacional 
francês há muito que era apontado ao clube inglês 
mas só agora os ‘citizens’ confirmaram o negócio no 
seu site oficial. 
o central do Fc porto, de 23 anos, é a sexta contra-

tação do Manchester City neste defeso, pode ler-se 
no site oficial do clube. Depois de avanços, recuos e 
alguma especulação pelo meio, o internacional pela 
seleção francesa já está confirmado no plantel do 
campeão inglês, seguindo as pisadas de Fernando, o 
luso-brasileiro que este defeso também saiu do porto 
rumo a Manchester. 
“para mim foi importante sair do Fc porto e juntar-

-me ao Manchester City para continuar a progredir”, 
pode ler-se ainda no site do clube. recorde-se que há 
algumas semanas foi publicado um vídeo no site do 
clube que mostrava o jogador já em inglaterra, nas 
instalações do clube. 
o vídeo foi rapidamente retirado. entretanto esta 

segunda-feira o negócio finalmente confirmado. Fa-
la-se que o valor pago poderá chegar aos 40 milhões 

de euros mas falta ainda confirmação do clube ‘azul 
e branco’ à CMVM.

sUpertaça parte-se dUrante
festejos e fere paUlo lopes
O Benfica conquistou domingo, em aveiro, a 

quinta Supertaça Cândido oliveira frente ao 
rio ave nas grandes penalidades. Mas, um insóli-
to marcou as celebrações ‘encarnadas’. 
tal como fez quando as ‘águias’ se sagraram cam-

peãs nacionais, na época passada, o guarda-redes 
Paulo Lopes subiu à baliza com o troféu mas desta 

vez não correu bem. Foi nas grandes penalidades, 
após 120 minutos jogados com o marcador a zero, 
que o Benfica conseguiu destronar o Rio Ave (3-2) e 
conquistar a quinta Supertaça Cândido Oliveira, no 
estádio Municipal de aveiro. depois, como habitual, 
fez-se a festa ‘encarnada’. 
o guarda-redes paulo Lopes, como já havia feito na 

conquista de outros troféus, decidiu trepar a baliza 

com o troféu para celebrar com os milhares de adep-
tos que encheram as bancadas. acontece que desta 
vez, nem tudo correu bem. 
A taça partiu-se nas mãos do jogador ‘encarnado’, 

que acabou por ficar ferido com um corte na mão es-
querda. Face a este insólito, a Federação Portuguesa 
de Futebol trocou o troféu por outro igual que tinha 

de reserva em aveiro. 
Pelo que, apesar dos percalços, o Benfica acabou 

por seguir para Lisboa com a Supertaça Cândido Oli-
veira... de reserva. Refira-se ainda que com este tro-
féu, o primeiro da época 2014/2015, o técnico jorge 
jesus fez o pleno, tornando-se no primeiro treinador 
português a ganhar os quatro troféus que se disputam 
em portugal.

jOÃO sOusA sObE à 37ª pOsIÇÃO
O português subiu três posições em relação à 

semana passada, enquanto o francês Jo-Wilfried 
Tsonga, vencedor em Toronto, regressou ao "top-
10". João Sousa, que não passou da primeira ronda 
no torneio Masters 1000 canadiano, perdendo com o 
letão Ernest Gulbis, ficou a duas posições de igualar 
a melhor classificação de sempre de um português 
(35.º), que ele próprio atingiu a 14 de julho deste 
ano. Atrás do jogador de Guimarães, de 25 anos, 
Gastão Elias é o segundo melhor português e man-
teve o 142.º lugar, seguindo-se Rui Machado (257.º) 

e Pedro Sousa (312.º). A alteração mais significativa 
da semana foi protagonizada por Tsonga, que saltou 
cinco posições, para décimo, depois de derrotar o 
sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray, o 
búlgaro Grigor Dimitrov e o suíço Roger Federer em 
Toronto. Djokovic continua a liderar a classificação, 
à frente do espanhol Rafael Nadal e de Federer. Na 
classificação feminina, a norte-americana Serena 
Williams continua a liderar de forma incontestada, 
agora à frente da romena Simona Halep, que subiu 
à segunda posição, por troca coma chinesa Li Na. 
Realce ainda para o regresso ao "top-20" da mais 
velhas das irmãs Williams, Venus, depois de ter sido 
finalista no torneio de Montreal, ganho pela polaca 
Agnieszka Radwanska (5.º). Michelle Larcher de Bri-
to, que continua a ser a melhor portuguesa, subiu 
seis posições e ocupa o 103.º lugar.

Marcos rojo recUsa-se a treinar
Marcos rojo recusou-se esta 

terça-feira participar na ses-
são de treinos da manhã do 
sporting, por considerar que a 
proposta apresentada aos leões 
pelo Manchester united cum-
pre os requisitos de saída que 
lhe haviam sido prometidos 
pela direção do vice-campeão 
português.
o central sul-americano não 

quer treinar nem participar em 

qualquer jogo para diminuir 
os riscos de uma eventual 
lesão que possa prejudicar a 
transferência para os red de-
vils.
o internacional argentino, 

titular indiscutível da seleção 
argentina durante o Mundial 
do Brasil, recusou uma pro-
posta do southampton, consi-
dera imperdível a possibilida-
de de rumar ao united.

jOrgE jEsus,O prImEIrO 
A gANHAr Os quAtrO trOféus
O técnico do Benfica ganhou tudo o que havia para 

ganhar em Portugal. E já soma quatro troféus. Jorge 
Jesus fez o pleno e tornou-se no primeiro treinador 
português a ganhar os quatro troféus que se dispu-
tam em Portugal. Ao vencer na noite deste domingo 

a Supertaça, juntou o troféu ao campeonato, Taça de 
Portugal e Taça da Liga. José Mourinho, ao serviço 
do FC Porto, entre 2002 e 2004, também tinha ven-
cido todos os troféus: campeonato, Taça de Portugal 
e Supertaça, sendo que na altura não existia ainda a 
Taça da Liga, prova criada em 2007/08.

sliMani relegado para a eqUipa B
islam Slimani foi relegado para a equipa B do 

Sporting, anunciou esta terça-feira a revista 
“france football”, tendo o avançado sido impe-
dido de treinar com o grupo principal esta terça-

-feira.
Segundo esta publicação, as relações entre jogador 

e clube estão degradadas, devido a reivindicações sa-
lariais não atendidas pela direção.
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