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Orçamento do parlamento
açoriano para 2015 é de
10,7 milhões de euros
A

proposta de orçamento da Assembleia Legislativa dos Açores para 2015
ronda os 10,7 milhões de euros, menos 800 mil euros do que o orçamento
deste ano, e menos um milhão do que o de 2013.
Ver Página 12
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serviço de análise do seu vinho
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Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40
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VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
3 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Castelo de Vide
08:00	Jornal da Tarde
09:13	Biosfera
	Stop Glifosato
09:46	Verão Total
	Castelo de Vide
13:00	Portugal em Direto
13:57	Vida Animal em
	Portugal e no Mundo
14:09	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:01	Livre Pensamento
16:30 O Preço Certo
17:22 Os Nossos Dias
18:06	Telejornal Madeira
18:38	Telejornal Açores
19:12	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:33	Água de Mar
21:15	Livre Pensamento
21:45	Portugueses Pelo Mundo
	Moscovo - Rússia
22:32	Surf Total
22:57	Só Energia
23:23 5 Para a Meia-Noite
00:24	Telejornal Açores
00:58	Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
4 de setembro
01:30Bom Dia Portugal
05:00Verão Total
	Póvoa de Varzim
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Biosfera
	Puericultura Ecológica
09:30	Verão Total
	Póvoa de Varzim
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Correspondentes
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:20	Correspondentes
21:45	Fatura da Sorte
21:55	Portugueses Pelo Mundo
Dubai
22:40 Estranha Forma de Vida
	Uma História da Música
	Popular Portuguesa
23:15 5 Para a Meia-Noite
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
5 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Praia da Salema
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Biosfera
	Companhia das
	Lezírias: Um Tesouro
Ameaçado
09:30	Verão Total
	Praia da Salema
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Visita Guiada
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:20	Visita Guiada
21:50	Portugueses Pelo Mundo
Havana
22:35	Tanto Para Conversar
	Luisa Osório e Jorge
	Jardim Gonçalves
23:15 5 Para a Meia-Noite
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
SÁBADO
6 de setembro
01:30 Estranha Forma de
	Vida - Uma História da
	Música Popular
	Portuguesa
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02:05	Biosfera
	Litoral em Risco
02:35	Só Energia
03:00	Bom Dia Portugal
06:00	Verão Total
	Compacto
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Visita Guiada
09:45 Inesquecível
António Simões e
Dina do Carmo
11:25 Estranha Forma de
	Vida - Uma História da
	Música Popular
	Portuguesa
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Olhar o Mundo
14:00	Percursos
15:00	TelejornalDireto
16:00	Só Energia
16:30	Portugal 3.0
17:30	Portugueses
	Pelo Mundo
	Miami
18:15 Hotel 5 Estrelas
O Que Faz Falta
é Motivat a Malta
19:00 24 HorasDireto
20:00	COOLi
20:35 Olhar o Mundo
21:10	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal Açores
22:10	Zona Mista
00:10	Portugueses
	Pelo Mundo
	Miami
00:55	COOLi
DOMINGO
7 de setembro
01:30	Correspondentes
01:55	África 7 Dias - 2014
02:30	África Global 2014
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:05	Bairro Alto
07:05 Nha Terra
Nha Cretcheu 2014
	Tony Parker / Imigrantes
07:25	COOLi
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Aqui Portugal
	Torreira
13:15	Só Energia
14:00	Telejornal
14:50 Arraiais Madeirenses
16:25	COOLi
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 HorasDireto
20:00 O Preço Certo ao Vivo
	Portimão
22:20	Telejornal Madeira
22:50	Telejornal Açores
23:25	Só Visto!
00:15 Arraiais Madeirenses
SEGUNDA-FEIRA
8 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Melgaço
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Biosfera
	Caulinos Não!
09:45	Verão TotalDireto
	Melgaço
13:00	Portugal em DiretoD
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:05 Especial Saúde 2013
	Regresso à Escola:
Análise de Pediatria
16:35 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:25 Especial Saúde 2013
	Regresso à Escola:
Análise de Pediatria
21:50	Sinais de Vida
22:55	Sociedade Civil
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
9 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão TotalDireto
	Cadaval
08:00Jornal da Tarde
09:15	Biosfera

Agenda comunitária

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

Festa

do milho

A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse organiza a sua tradicional festa do milho no
dia 6 de setembro a partir das 16h00. A festa será animada pelo DJ Fernando Vinagre.
Haverá sardinhas, bifanas, e muito mais. Para mais informações: 450 435-0301

Festa

em honra da

Nossa Senhora

dos

Milagres

Sexta-Feira, 5 de setembro
A Associação Portuguesa do Espírito Santo, no quadro da festa em Louvor de Nossa
Senhora dos Milagres, promove, como habitualmente, um jantar dançante, Sexta-feira
dia 5 de Setembro, às 20H00, com a seguinte ementa: Salmão fumado, Bisque de
camarão, salada do chefe, lombo de porco recheado, com batata rosada e legumes.
Para sobremesa, natas do Céu.
Sábado, 6 de setembro: Vai ser apresentado o novo Conjunto da comunidade, a
Banda EVOLUTION e vinde de Toronto Manny Augusto.
Domingo, 7 de setembro: 13h00 Missa solene na Igreja Notre-Dame des Victoires.
Após a missa, procissão acompanhada pela Banda de Nossa Senhora dos Milagres e
Filarmónica Portuguesa de Montreal. Arraial com o DJ New Touch e Manny Augusto.
Para mais informações e reservas, contacte: Dolores: 514-593-7898 Filomena:
514-817-5875 ou ainda Carina Toledo: 514-714-7684.

Festa

de

São Paulo

A Associação Saudades da Terra QuebeQuente organiza no dia 4 de outubro pelas
19h00 e na igreja St-Enfant Jésus situado no 5039 St-Dominique o 18º aniversário da
Festa de São Paulo. Animado pelo conjunto Mexe e Mexe e o DJ XMEN. Para mais
informações ou reservas: Roberto Carvalho 514-237-3994.

Horóscopo

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 4
de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade. Amor: Boas
perspetivas neste campo, continue a investir. Aproveite bem este
período pois goza um momento favorável.
Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, será benéfico para si. Dinheiro: Invista na organização para melhorar a funcionalidade do seu departamento.
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

Touro: Carta Dominante: 6 de
Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe transparecer
tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde:
Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma
oportunidade de obter rendimento extra,
através de um part – time.
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

Escorpião: Carta Dominante:
3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Respeite a forma de
expressar os sentimentos da sua
cara-metade. Deverá falar abertamente
com aqueles que ama, não se iniba a expor os seus sentimentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo.
Dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades que lhe vão surgir, esteja sempre
de olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

Caranguejo: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa
Desgosto. Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo para
agradar a sua cara-metade. Existirá um
clima favorável ao diálogo e ao romance.
Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido
ao seu otimismo e confiança. Dinheiro:
Por influência de terceiros poderão surgir
alterações neste domínio. Para cumprir os
seus objetivos, vai ter que se esforçar a
duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
Leão: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor:
Tente não ser tão possessivo e dominador, para poder reencontrar o
equilíbrio que a sua relação necessita neste momento. Saúde: Aja com prudência,
não exceda os seus limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num
período francamente positivo.
Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2
Virgem: Carta Dominante: 7
de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: É prioritário que deixe de
exigir tanto do seu par. Não se tem
dado o devido valor, deve acreditar mais em
si, e ver que é uma pessoa com muito valor.
Saúde: Não se prive de pequenos prazeres
apenas porque deseja ter uma boa aparência física. Dinheiro: Não fique triste se não
conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente. Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais afinco.
Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36
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RÉDACTION

Carneiro:Carta Dominante: 4 de
Ouros, que significa Projetos. Amor:
Demonstre, com mais entusiasmo,
as suas emoções. Procure não ter
discussões com o seu companheiro. Não
entre em conflitos desnecessários. Saúde:A
sua vitalidade estará à vista de todos, mas
tenha calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua
vida profissional, poderá ser o momento
ideal para reciclar os seus conhecimentos.
Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

Gémeos: Carta Dominante: Rei
de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça. Amor: Tenha
cautela, não deixe que a sua vida
amorosa caia na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado,
refletindo-se no funcionamento do seu
organismo. Dinheiro: Altura propícia para
enfrentar novos desafios. Não seja conformista, avance.
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5
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Sagitário: Carta Dominante: 6
de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo. Saúde: Controle melhor os
seus horários de sono. Deverá visitar o seu
médico regularmente, faça um check-up.
Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação
para atingir os seus fins. Obterá benefícios
se cultivar o relacionamento interpessoal.
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29
Capricórnio: Carta Dominante: A Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Arrisque mais no
amor, pode ser que se surpreenda. Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega. Seja
mais comunicativo, partilhe as suas ideias
com os colegas de trabalho e daí poderão
advir ideias mais aliciantes.
Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11
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Aquário: Carta Dominante: A
Estrela, que significa Proteção,
Luz. Amor: Não ponha em causa
a sua relação por coisas de pouca
importância. Seja mais afetuoso. Saúde:
O seu aparelho digestivo poderá estar
mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com
mais atenção a opinião dos seus colegas.
Deve gerir bem os seus negócios se não
quer ter surpresas desagradáveis.
Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5
Peixes: Carta Dominante: 3 de
Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser
uma semana muito intensa a nível do romantismo e da aventura. Saúde:
Psiquicamente poderá sentir-se cansado.
Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta
de si. Dinheiro: Momento favorável para
aplicações financeiras.
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

Courrier de deuxième
classe; Numéro de
contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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Lisboa Cidade Luz
Manuel de Sequeira Rodrigues

O

poeta Fernando Pessoa dizia no início do século XX; que a melhor maneira de viajar é
sentir, então Lisboa é certamente uma das melhores viagens do mundo. Pela poética, pela luz,
pelos aromas e sabores.
Que capital europeia mistura de forma tão harmoniosa as inovações da vida urbana, com a intimidade, própria de terras de província? De facto, na
Lisboa tecnológica e vanguardista do século XXI,
a palavra mudança não implica descontinuidade. A
cidade conserva memórias do passado na geometria
das ruas, nas fachadas centenárias, mas também em
certas rotinas e relacionamentos sociais.
As mulheres do bairro labiríntico de Alfama ainda
lavam roupa nos balneários públicos. Os catraios
jogam à bola nas ruas estreitas que cercam o Castelo de São Jorge. O Elétrico 28 sobe a encosta do
bairro da Graça, tremendo e chiando nos carris, só
respirando fundo lá em cima, na azáfama familiar
do largo. O cheiro a petiscos azeitados perfuma as
ruazinhas da Bica, inspirando os gatos que da janela
espreitam as mulheres sair da mercearia. E ali ao
lado, no frenesim do Bairro Alto, os habitantes mais
velhos acrescentam o verbo amanhecer às rotinas
boémias da intensa noite alfacinha.
Lisboa é um espaço, multiforme em termos artísticos, arquitetónicos, musicais, literários, culturais,
de lazer e comércio. Na Avenida da Liberdade, na
baixa e no Chiado, ao prazer e requinte de ir às compras, pode acrescentar-se o repouso das esplanadas
solarengas, pois o clima ameno de Lisboa convida
a olhar o azul do céu, em quase todos os meses do
ano. Se preferir lojas sofisticadas em modernos espaços de shopping, tem alternativas nos mais variados quadrantes da cidade, com oferta de sobra em

matéria de estilo e garantia das marcas, portuguesas
e internacionais.

episódios da História de Portugal, estão inscritos no
património arquitetónico, nas salas da imensa oferta museológica, nas estantes das bibliotecas, mas
também nas ruas e no espírito dos lisboetas, que
ainda hoje vivem virados para o mar.

No século XVI, a cidade era já uma referência de
cosmopolitismo e comércio mundial. Aqui se cruzavam gentes e produtos oriundos das mais distantes
partes do globo. As águas do Tejo viram sair importantes caravelas rumo à Índia, ao Brasil, às terras de
África, regressando carregadas de pimenta, canela,
gengibre, chás, sedas, madeiras e ouro. Os marinheiros portugueses cruzavam o mundo sobre água,
atracando em cenários de fauna e flora deslumbrantes, conhecendo povos de outos afeitos e feições.
À sua Lisboa regressavam com novidades de um
planeta que então parecia maior, mais enigmático
e fascinante.

Nas derivas pela cidade, busque também este
passado. Sinta a famosa Revolução dos Cravos,
que encheu as ruas da capital a 25 de Abril de
1974, escute os passos dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, em fuga para os EUA nos
anos 40, imagine a implementação da república
no ano de 1910, descubra como o terrível sismo
de 1755 obrigou a requalificar a cidade. Estas e
muitas outras histórias testemunham o que fomos e somos hoje.

Os Descobrimentos Portugueses, bem como outros
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cantinho da poesia

Pérola

do

Alentejo

Há na costa Vicentina
Uma praia que culmina
Entre as outras sem ter par
Brindada p’la Natureza
É um padrão de beleza
A Zambujeira do Mar.
A sua encosta escarpada
Pelo casario beijada
Onde o mar sempre ondulante
Em manhãs feitas de bruma
Desfaz as ondas em espuma
Num cenário deslumbrante.
Ilustrada em verso e cores
Por poetas e pintores
Na sua inspiração
Paisagens calmas e belas
Vão motivando aguarelas
Na tela do coração.
Nesta praia alentejana
Não tocou a foça humana
Tudo aqui é natural
Pérola do Céu caída
A dar mais fulgência e vida
Às praias de Portugal !...
Euclides Cavaco

Quando

as estrelas
brilham sobem ao Céu

S

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

omos fagulhas vivas, que cintilam durante
poucos anos no teatro da existência, que depois se apagam tão misteriosamente quanto se
acenderam. Nada é tão fantástico quanto a vida,
mas nada é tão efémero e fugaz quanto ela.
Hoje estamos aqui, amanhã seremos uma página na
história. E um dia tombaremos na solidão de um túmulo e ali não haverá aplausos, dinheiro, nem bens
materiais.
E assim, a semana passada mais uma estrela subiu
ao céu. Foi aquela, que um dia à minha vida deu luz,
sentido e harmonia. Ao perde-la entrei num labirinto de interrogações. Sentimento de culpa, a raiva, o
medo, culpar os outros, culpar a vida. Nestes momentos de angustia e turbulência, as duvidas surgem,
mas não nos podemos deixar invadir por elas, não
devemos gastar energia com acusações, discussões, e
interrogações. Sabendo que a vida é tão breve como
as gotas de orvalho que se dissipam ao calor do Sol.
Vou aproveitar o meu tempo, a fazer do meu relacionamento um poema, um canteiro de respeito
e amor. Vou relembrar aquela que durante a minha

vida de criança, e adolescência, não me presenteava
nos meus aniversários, com roupas de moda produtos
electrónicos, viagens ou coisa que se pareça, ela presenteava-me, incomparavelmente, com coisas muito
mais valiosas, dando-me a conhecer a sua história, as
suas experiências.
As suas lágrimas e o seu tempo. Por isso ela tornou-se inesquecível, por ter tido a coragem de dialogar
sobre os dias mais alegres e tristes da sua vida com os
seus filhos, e de falar das suas dificuldades e derrotas
do passado, deixando assim subentender, que esta é
uma das maiores cumplicidades que podem existir
numa relação entre pais e filhos. Ela para mim foi a
maior prova de amor, que presenciei em toda a minha
existência, ela virou as costas à fortuna de seus pais
para casar com um homem pobre, ela era uma menina mimada, que nunca lhe faltou nada até criadas
tinha em casa, mas enfim ela abdicou no caminho do
amor, não tendo nada, mas tendo tudo.
Sei que todos nós passamos por momentos difíceis e angustiantes, mas temos que fazer da vida
um grande desafio e uma eterna lição, e agradecer ao artesão da vida pela oportunidade que nos
deu de existir, e de fazer parte do seu maravilhoso
Universo.
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25º aniversário das celebrações do Sagrado Coração de Jesus

Michelle Madeira
Fez um Grande “SHOW”
E

ste ano tivemos a honra de celebrar o 25º aniversário das festividades em honra do Sagrado Coração de Jesus, que se iniciou em 1989.
Esta festa durante muitos anos foi
celebrado em grande ,com milhares
de pessoas a participar , hoje, é muito diferente. Com uma comunidade
a envelhecer e com muitas pessoas
ainda em Portugal, esta festa perdeu
muito do seu brilho.

Apesar de tudo, e graças á comissão
da festa os presentes tiveram a oportunidade de viver e presenciar um bom es-

lle Madeira, que nos ofereceu uma bela
atuação. Sem dúvida a “estrela” destas
festividades.

atuação da Filarmónica Portuguesa de
Montreal, Jimmy Faria, Jomani, Fátima
Miguel e Michelle Madeira.

petáculo. Com um orçamento mais em
linha com o prestigio desta festa e com
a preciosa colaboração de Eddy Silva,
foi possível contratar uma grande artista, vinda de Toronto. Seu nome Miche-

Novo consul na procissão
José Guedes de Sousa

Sábado, houve as habituais atividades
no adro da Igreja Santa Cruz, com a

No Domingo, após a celebração eucarística das 16h00, a procissão saiu,
assaz e enobrecida com as imagens de
Santa Cecília, de N. Senhora de Fátima,
N. Senhora da Estrela e N. Senhora dos
Milagres e a veneranda imagem do Sa-

A Voz de Portugal | 3 DE setembro de 2014 | P. 7

grado Coração de Jesus, nas ruas do bairro português,
(Rachel, St-Urbin, Duluth e regressando pela Clark e
Rachel, acompanhada pela filarmónica Portuguesa de
Montreal, Filarmónica do Divino Espírito Santo de

des canadianas e americanas, e já atuou no Canadian
Idol. Em 2008, ganhou o prémio de Mississauga Future Star. Em 2012 foi a grande vencedora do concurso
Lombardi Portuguese-Canadian Singing Festival. E,
Finalmente, fez um novo álbum, Fonteiras,
com 12 canções que amostra um pouquinho
do seu grande talento. Uma boa mistura
entre canções portuguesas e inglesas. Uma
verdadeira estrelinha que veio dar um toque
a esta festa. Obrigado pelo espetáculo e o
seu sorriso que me encantou. Durante toda a
tarde e através da noite, houve espetáculos,
iniciados com Jomani, o Rancho Folclórico
da Santa Cruz e Tamar de Nazaré, Fátima
Miguel e Jimmy Faria. A Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval também nos
ofereceu um bom concerto. A festa continuou ainda um pouco mais no subsolo da
igreja até tarde, porque segunda-feira sendo
dia feriado, permitindo assim a todos de reMichelle Madeira acompanhada do presidente da comissão
cuperar forças durante o dia, antes de voltar
de festas José de Sousa e a secretária Melanie de Sousa.
para as suas atividades na terça-feira.
Laval e a Banda de Nossa Senhora dos Milagres.
Parabéns à Comissão das festas e a todos que coA temperatura não estava muito prometora nessa laboraram nesta festa, que soube reunir a simplitarde, fizemos muitas apostas, mas no final, perdi. Eu cidade e a brilhante cultura portuguesa neste fimpensava que ia chover,… e não choveu, isto para o -de-semana. Confiemos para que tudo continue no
grande beneficio dos organizadores e festejantes. Mui- mesmo caminho e até à próxima edição.
tas nuvens, é certo, um pouco fresquito pelo fim da
tarde, mas tudo correu bem,.
Uma nova artista que está a brilhar em Toronto veio
para estas festividade, Michelle Madeira nasceu no dia
8 de julho de 1986, em Toronto. É filha de António e
Rosa Madeira naturais, respectivamente de Vila Franca do Campo e Portugal continental.
Com quatro anos de idade já cantava canções do
“WALT DISNEY” para uma caixa gravadora da companhia “FISHER PRICE” que ela ciúmentamente
guardava. Hoje, Michelle tem uma linda voz que faz
sonhar e acalmar as saudades da nossa terra. É claro
que ela já fez 1500 espetáculos, ganhou imensos prémios e já fez grandes atuações através das comunida-
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“Há

muita gente que está
com medo do meu discurso”

O

eurodeputado Marinho e Pinto, eleito pelo
Movimento Partido a Terra, referiu este sábado, em declarações ao jornal i, que “há muita
gente que está com medo” do seu discurso, isto
porque rejeitou o cargo para o qual foi eleito no
Parlamento Europeu e porque já avisou que irá
voltar a candidatar-se a eleições em Portugal.

Numa altura em que já confirmou que irá abandonar
o Parlamento Europeu, mas que tem intenção de concorrer às próximas eleições legislativas, Marinho e
Pinto, eurodeputado eleito pelo MPT, refere que face
à sua denúncia sobre os salários no hemiciclo euro-

peu, mas também porque já avisou que irá voltar a
candidatar-se a novos exercícios eleitorais em Portugal, existe “muita gente que está com medo”. Confirmando ao i que mantém encontros com diversas personalidades para “abordar alguns problemas da vida
política portuguesa”, o ex-bastonário diz ainda que já
está a preparar um programa eleitoral para apresentar às legislativas, algo que pensa realizar após um
diagnóstico profundo sobre a situação portuguesa.
lei eleitoral será uma das suas batalhas, até porque
considera que é necessário “devolver aos cidadãos a
participação política”, tudo porque diz “os partidos
cartelizaram a vida política”.Por fim, relativamente
a questões financeiras ligadas ao Estado português,
Pinto afirma que “enquanto tivermos défice, a dívida pública vai continuar a aumentar, e isto tem de
pagar-se”, algo que, no seu entender, será ‘imoral’
se a situação perdurar. “[É imoral] que se atire para
cima dos nossos filhos e netos esta responsabilidade
que nós criámos”, finaliza sobre o tema.

imPortAtionS

ITAL

PLUS
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Mulher

negra ‘desafia’

estatística de um para
um milhão

U

ma mulher de origem nigeriana deu à luz
uma criança completamente branca. Os médicos, explica o jornal Mirror, dizem que as hipóteses estatísticas da ocorrência de um fenómeno
destes, apesar de o pai ser branco, são de um para
um milhão.
Quando Catherine Howarth teve nos braços o seu
bebé perguntou ao médico se era a criança certa.
Tudo porque esta mulher de origem nigeriana tinha
dado à luz uma criança completamente branca. Os
médicos dizem que a chance de isto acontecer é de
um para um milhão e a mãe disse que o seu mais
recente ‘rebento’ era “um milagre” assim que percebeu que o bebé era seu. “Quando vi pela primeira
vez o meu pequeno bebé senti pura delícia e fiquei
aliviado por ele ser saudável e forte. A cor dele era
muito pálida porque o cordão umbilical estava preso
em torno do seu pescoço quando nasceu. Mas passadas umas horas começou a ter cor nas bochechas. A
Catherine e eu, aí, notámos que ele era muito branco e parecido comigo. Os médicos disseram-nos que
era muito raro”, explicou o pai Richard Howarth.“Os
meus pais nasceram na Nigéria e, por quanto eu me
lembro, toda a minha família era negra. Mas em alguma altura da nossa existência devemos ter tido um
gene caucasiano na nossa família, que permaneceu
até agora”, referiu a mãe em tom entusiasmado, citada pelo Mirror.
Pois bem, este é um daqueles episódios em que a
vida desafia as determinações matemáticas.

Reconstrução de Gaza
pode demorar 20 anos
e custar milhões

A

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

ofensiva israelita contra Gaza fez milhares de
vítimas e causou milhões de euros em estragos
durante os últimos anos. Hoje, num artigo publicado pela EuropaPress, com um acordo para cessar-fogo, avalia-se o custo da reconstrução desta
região e os números são avassaladores. Para pôr
tudo como antes seriam precisos 20 anos e entre 3
mil a 4,5 mil milhões de euros.
As estimativas da Oxfam e da Shelter Cluster são
avassaladoras. Para voltar a pôr Gaza de pé serão necessário cerca de 20 anos e um investimento financeiro entre os 3 mil a 4,5 mil milhões de euros. Em
causa está a reconstrução de 200 escolas, 15 hospitais
e mais de 17 mil edifícios e a única central energética
da região, todos destruídos durante os movimentos
militares israelitas contra Gaza.
No documento citado pela Europa Press, diz-se
ainda que para recuperar a economia daquela região
Israel deveria levantar de forma permanente as restri-

em utensílios
ultra modernos
de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir

Roberto Carnevale • José da Costa • Franco

Tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias

ções impostas quanto ao comércio, sendo que atualmente as exportações representam apenas 2% do que
se podia verificar nesta zona em 2007.
“Tememos que as hostilidades voltem caso não
se ponha final ao bloqueio uma vez que, face à impossibilidade de mover-se livremente e de comercializar os seus bens, empurraram muitas pessoas
para a pobreza”, refere o porta-voz da Oxfam na
Palestina, David Viñas.
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Portugal “satisfeito”

com
escolha de italiana para
liderar diplomacia

P

ortugal está “satisfeito” com a nomeação da
chefe da diplomacia italiana para liderar a
política de relações externas da União Europeia
(UE), disse o ministro dos Negócios Estrangeiros,
Rui Machete, em Milão.

No final de uma deslocação à cidade italiana, onde
participou na reunião informal de chefes da diplomacia da UE e visitou os expositores portugueses na
feira internacional de calçado, Rui Machete confessou à Lusa que “já esperava” a escolha de Federica
Mogherini para o cargo de alta representante para as
Relações Externas e de Segurança da UE, anunciada
no sábado. O ministro português considera que a italiana “vai dar maior importância à chamada política
de vizinhança sul” e que é “inteligente” e “simpática”. Além disso, Portugal e Itália têm “boas relações”, recordou.Rui Machete desvaloriza as críticas
que têm sido feitas à ministra italiana sobre a sua
alegada inexperiência.”Ninguém nasce ensinado, ela
tem toda a capacidade para aprender aquilo que lhe
faltará aprender, a experiência faz-se fazendo”, sublinhou.Porém, o cargo “apresenta muitos desafios” e
será “uma missão difícil”, já que “a situação internacional é complicada em diversos sítios”, reconheceu,
mencionando o conflito israelo-árabe e a ameaça dos
fundamentalistas do Estado Islâmico no Iraque e na
Síria.E depois há a crise na Ucrânia: “Ela está preocu-

pada, como todos nós estamos, em encontrar pontos
de diálogo e discussão com a Rússia”, avaliou, considerando que “não faz sentido nenhum” dizer que
Mogherini é demasiado próxima de Moscovo, como
alguns têm apontado.O que se passa é que a italiana

rejeita uma “atitude belicista” para com Moscovo, o
que não quer dizer que afaste uma “manifestação de
firmeza, que é indispensável”, realçou.”Seria muito
mau para a Europa e muito mau para a Rússia se nós,
ao longo dos próximos anos, não encontrássemos vias
de solução pacíficas e que permitissem um arranjo
aceitável para todas as partes”, frisou.Na despedida
de Catherine Ashton do cargo de alta representante,
o ministro português afirmou que “é profundamente injusto” que se faça do mandato da britânica uma
avaliação negativa.”Culpá-la de que o conflito israelo-árabe se não resolva parece-me manifestamente
excessivo”, criticou, apontando como “relevante” a
aproximação conseguida entre Ocidente e Irão, no
capítulo do nuclear.Ashton “mostrou competência,
prudência, inteligência e conseguiu alguns resultados nalguns dossiês importantes”, avaliou Machete,
descrevendo-a como “uma mulher inteligente, sensível, sensata”.O ministro dos Negócios Estrangeiros
destacou ainda que foi no seu mandato que se criou,
“praticamente do nada”, o Serviço Europeu para a
Ação Externa, braço diplomático da UE.

Dez Portugueses entre os
Novos Jihadistas Internacionais

D

esde que o conflito na Síria começou, foram já
dez os portugueses que decidiram fazer parte
dos jihadistas. Segundo o Diário de Notícias (DN),
nos últimos três anos foram 12.000 os ocidentais
que se alistaram nestes grupos terroristas, muitos
criados por membros da Al-Qaeda.
Existem dez portugueses entre os 12.000 estrangei-

ros que se alistaram por grupos jihadistas nos últimos três anos. Segundo o Diário de Notícias (DN),
o número de ocidentais a juntarem-se a estes grupos
terroristas aumentou desde o início do conflito na
Síria e a grande maioria vem dos Estados Unidos,
Canadá, Austrália e até mesmo Rússia. Ao todo, são
12.000 mil cidadãos de 81 países.No que diz respei-

Portuguesa formalmente acusada
de tráfico ilícito de droga na Venezuela
Uma cidadã portuguesa de 37 anos de idade foi acusada formalmente este sábado, pelo Ministério Público da Venezuela, de tráfico ilícito de substâncias estupefacientes e psicotrópicas. A audiência teve lugar

to aos portugueses, continua a publicação, os que se
juntaram aos jihadistas nasceram em Portugal mas a
conversão ao islão e a radicalização aconteceu noutro
país.Ao jornal, o presidente do conselho consultivo
do OSCOT, Manuel Anes, explicou que Portugal não
deve temer o regresso destes cidadãos, até porque “o
nosso país não discrimina”.Ontem, o Expresso deu a

conhecer o caso de Ângela. Uma jovem de 19 anos
e filha de pais alentejanos que fugiu para a Síria para
casar com um português agora jihadista.
Os jihadistas internacionais são, normalmente,
jovens, mais concretamente adolescente, e vêm de
países de maioria não muçulmana.

no Tribunal 2º de Controlo do Estado de Vargas (30
quilómetros a norte de Caracas), que ordenou que a
portuguesa cumpra pena de prisão no Instituto Nacional de Orientação Feminina (INOF), um estabelecimento prisional feminino localizado em Los Teques,
35 quilómetros a sul da capital. Segundo as investigações preliminares, a portuguesa foi detida a 26 de
agosto último por elementos da Unidade Especial Anti
Drogas, da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), polícia militar) no Aeroporto Internacional Simón Bolívar
de Maiquetía, a norte de Caracas.Natural do Porto,
a portuguesa preparava-se para apanhar um voo da
Tap para Lisboa e no momento da detenção tinha
uma faixa no abdómen e nas pernas com 20 barras
que pesavam na totalidade 4,16 quilogramas de cocaína.Funcionários de um posto de controlo da GNB
viram “uma atitude suspeita” da portuguesa pelo que
decidiram revistá-la, encontrando a droga.A legislação venezuelana prevê até 25 anos de prisão para
delitos de tráfico de droga.
Putin avisa Europa da dificuldade
de voltar ao mercado russo
O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu hoje a
União Europeia de que será difícil voltar ao mercado
russo, depois de este ser ocupado por empresas latinoamericanas e asiáticas. “O perigo para os nossos
fornecedores tradicionais é que quando uma empresa
se instala num mercado, neste caso no russo, afastá-la depois vai ser muito difícil, ou até impossivel”, disse Putin em declarações à televisão pública russa. O
presidente Russo considera que as empresas europeias sabem isto e estão dececionadas com os seus
Governos devido à política de sanções contra Moscovo.Putin, que proibiu as importações de alimentos,
frutas e verduras do ocidente em resposta às sanções
contra a Rússia pelo seu papel no conflito ucraniano,
reconheceu e lamentou que os produtores russos não
conseguem cobrir essas importações.”Por isso, agora
trabalhamos com outros produtores estrangeiros. São
países da América Latina: Brasil, Argentina, Chile.
Também com os nossos parceiros asiáticos: produtores chineses e de outros países”, disse. E classificou
de “irrisórias” as tentativas europeias de convencer
esses países a não exportar a sua produção para o
mercado russo.
Sony vai revelar “algo muito
importante” sobre a PlayStation
O anúncio não foi intencional mas acabou por correr
o mundo. O editor da revista japonesa Famitsu revelou involuntariamente que na próxima segunda-feira

a Sony poderá fazer uma grande revelação sobre a
PlayStation, lê-se no site Eurogamer. A única coisa
que se sabe é que a Sony vai revelar “algo muito importante” sobre a PlayStation. anúncio não é oficial
nem sequer foi feito de forma intencional. Segundo
o Eurogamer, o editor da revista japonesa Famitsu
revelou involuntariamente que na próxima segunda-feira a Sony poderá fazer uma grande revelação
sobre a PlayStation.A revelação causou logo grande
entusiasmo entre os fãs da consola, mas a marca
não confirmou ainda se é verdade ou não.A imprensa
tecnologia adianta que se poderá tratar do anúncio
de um novo jogo ou de um novo hardware da Sony.
Agora, resta esperar. Esta segunda-feira, a Sony tem
uma conferência em Tóquio.
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Açores vão candidatar fajãs de São
Jorge a reserva da biosfera da UNESCO
O secretário regional da Agricultura e Ambiente dos
Açores revelou sexta-feira que o executivo da região
vai avançar junto da UNESCO com uma proposta de
classificação das fajãs de São Jorge como reserva da
biosfera. “O Governo dos Açores tomou uma decisão
recentemente, que será debatida, em Setembro, na
própria ilha de São Jorge, que é a inclusão das suas
fajãs na rede da biosfera da UNESCO”, declarou Luís
Neto Viveiros à agência Lusa, no final de uma audição
na comissão parlamentar de Ambiente da Assembleia
Legislativa Regional. Luís Neto Viveiros acentuou que
o processo está a decorrer e que a candidatura será
debatida a 25 de Setembro, no âmbito do encontro da
rede mundial de reservas da biosfera, do qual a região
será anfitriã. Existem 600 reservas da biosfera na rede
da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), sendo que três das sete
reservas que existem em Portugal localizam-se nos
Açores (ilhas Graciosa, Flores e Corvo). O titular da
pasta do Ambiente no Governo Regional referiu que
após a apresentação da candidatura, segue-se o processo de avaliação das potencialidades das fajãs e do
impacto que a sua eventual aprovação por parte da
UNESCO pode ter nos Açores.
As reservas da biosfera da UNESCO são escolhidas
com base em parâmetros científicos que ultrapassam a
mera protecção destes espaços, tais como o desenvolvimento de um modelo de gestão, sendo regulamentadas pelas legislações nacionais. O Paul do Boquilobo, no concelho da Golegã, foi a primeira Reserva da
Biosfera (aprovada em 1981) classificada em Portugal,
seguindo-se, em 2007, o Corvo e a Graciosa; em 2009,
a ilha das Flores e a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (que junta o Parque Nacional da
Peneda-Gerês e o Parque Natural da Baixa Limia, na
Galiza, Espanha) e, em 2011, as Berlengas (Peniche)
e Santana (Madeira).
Casais com recibos verdes
recebem mais subsídio de desemprego
O Governo decidiu estender a majoração de 10%
atribuída aos casais desempregados com filhos aos
ex-trabalhadores a recibosverdes que estão a receber
subsídio por cessação de actividade.
A medida está prevista na proposta de Lei que altera
pela segunda vez o Orçamento do Estado para 2014.
Até aqui, esta majoração apenas abrangia famílias em
que ambos os cônjuges estavam desempregados e
tinham filhos a cargo ou famílias monoparentais com
crianças.
O Ministério da Segurança Social propõe-se agora
alargar o apoio aos casais que recebem subsídio por
cessação de actividade, com filhos, noticia o jornal Público. Na prática, cada um dos membros do casal verá
o seu subsídio majorado em 10%, medida que abrangerá quem já está a receber e quem tem o seu processo à espera de decisão da Segurança Social.
O regime de majoração não sofre alterações e continua a ser atribuída ao outro membro do casal, mesmo quando um deles deixa de receber o subsídio e
continua desempregado ou quando passa a receber
o subsídio social de desemprego. Na proposta apresentada na quinta-feira, o Governo não quantifica o
custo da medida. Além disso, é difícil perceber o alcance do alargamento do universo dos desempregados
com acesso à majoração. O ministério de Pedro Mota
Soares nunca divulgou quantos trabalhadores a recibo
verde estão a receber subsídio. A medida entrou em
vigor a 1 de Julho de 2012, e restringe o pagamento
da prestação por cessação de actividade aos trabalhadores independentes que obtêm 80% dos rendimentos
de uma única entidade empregadora e que tenham feito descontos para a Segurança Social, durante os dois
anos anteriores ao desemprego.
Além disso, tem de haver registos de remunerações
nos 48 meses anteriores ao “despedimento” involuntário. Também nunca foi divulgado o número de casais
desempegados, que antes trabalhavam por conta de
outrem, a receber a majoração. Os dados mais recentes dão conta de 11.494 casais em que ambos os
cônjuges estão sem trabalhar inscritos no Instituto do
Emprego e Formação Profissional.
Porém, nem todos têm direito à majoração de
10%, uma vez que uma das condições para beneficiar deste apoio é a existência de filhos e, no caso
de família monoparental, a majoração só é atribuída quando a criança não recebe pensão de alimentos atribuída judicialmente.

Alemanha

pronta
a entregar armas a curdos

O

governo alemão está “pronto” para entregar
armas aos curdos do Iraque “o mais rapidamente possível”, declarou hoje o ministro dos
Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier.
“Queremos fazê-lo (...) numa quantidade que reforce a capacidade dos curdos para se defenderem”,
justificou numa conferência de imprensa, evocando
os riscos de uma “catástrofe” que teria consequências

la von der Leyen, que também participou na conferência de imprensa, referiu uma “velocidade de tirar
o fôlego e a incrível brutalidade” dos ‘jihadistas’ do
Estado Islâmico (EI) que têm provocado “uma catástrofe humanitária” e que “têm de ser travados”.A decisão alemã acontece depois de grandes hesitações.
Devido ao seu passado militarista, Berlim era reticente em relação ao seu envolvimento em conflitos.

“devastadoras” para o resto do mundo. Steinmeier
explicou que a Alemanha vai primeiro enviar mais
ajuda humanitária e equipamento não letal, como capacetes ou blindados, ao mesmo tempo que analisará
as necessidades dos curdos, em coordenação com os
seus parceiros europeus.A ministra da Defesa, Ursu-

Segundo uma sondagem recente, cerca de 74 por
cento dos alemães opõe-se ao envio de armas.A
França anunciou na semana passada a distribuição de armas às forças curdas que combatem o EI
no norte do Iraque.

Só França, Alemanha

juntas batem ouro dos
Os Estados Unidos detêm a maior quantidade de
ouro do mundo. Segundo a informação avançada
hoje no site Business Insider, só a junção das reservas
da Alemanha, França e Itália consegue fazer frente
aos números alcançados pelos norte-americanos.
Desde fevereiro que as reversas de ouro nos Estados Unidos têm crescido. Segundo uma análise

do site noticioso Business Insider, é neste país que
existe a maior quantidade de ouro e apenas a junção

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

e Itália

EUA

das reservas da Alemanha, França e Itália poderia
chegar perto dos números alcançados pelos norte-americanos. Ao todo, os EUA são donos e senhores de 8.133 toneladas de ouro, detendo, ainda, uma
percentagem de reservas estrangeiras em ouro na ordem dos 71,9%.De acordo com o Business Insider, a
segunda maior reserva fica na Alemanha, detentora
de 3.384 toneladas de ouro, menos
de metade do que detêm os Estados
Unidos. O pódio fica completo com
a Itália, que possui pouco mais de
2.451 toneladas. Contudo, nem a
junção destes dois chega aos ‘calcanhares’ dos EUA.Aliás, só mesmo
com a entrada da França (em quarto lugar) e as suas 2.451 toneladas,
somadas às da Itália e Alemanha, é
que podem ultrapassar as reservas
norte-americanas.No top dez das
maiores reservas de ouro no mundo
constam ainda a Rússia (1.094 toneladas), China (1.054 toneladas),
Suíça (1.040 toneladas), Japão (765
toneladas), Holanda (612 toneladas) e, por fim, a Índia (577 toneladas).
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desempregados apostam no meio
rural para atrair turistas para o Nordeste

A

na Rita Aragão, Catarina Soares, César Pimentel, Nuno Ferreira e Hélio Rocha são cinco jovens desempregados, naturais do concelho do
Nordeste, que viram no empreendedorismo uma
oportunidade para o seu futuro. Formados em diferentes áreas, desde o marketing e relações públicas, à contabilidade, multimédia, cozinha, higiene
e segurança no trabalho e farmácia, os cinco, inscritos no centro de emprego, foram seleccionados
para integrar um projecto-piloto da Direcção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, o
IdeiaJovem Invest.
“Os participantes seleccionados teriam de desenvolver uma ideia individual ou em conjunto para um
negócio e apresentá-la em dois meses. Nós optámos
por uma ideia colectiva de modo a desenvolver mais
o nosso concelho na área do turismo”, explica Ana
Rita Aragão, uma das intervenientes na iniciativa e
porta-voz do grupo, ao Diário dos Açores.
“Vimos aqui uma oportunidade de emprego e ao
mesmo tempo uma melhoria para o nosso concelho”,
sublinha, uma vez que detectaram “falhas” na área
turística do Nordeste que pretendem “combater”.

desfrutar da gastronomia nordestense”, revela. Numa
fase inicial, pretendem ser os próprios, Ana Rita, Catarina, César, Nuno e Hélio, a pôr em funcionamento
a quinta. “Todos nós temos experiência na vida rural.
Vivemos em Nordeste, contactámos diariamente com
estas vivências”, frisa a porta-voz do grupo. Só posteriormente, e consoante as necessidades que eventualmente venham a surgir, é que serão contratados
outros funcionários. Apesar de destinada a melhorar
o sector turístico no concelho, a Quinta da Lazeira
não terá como público- alvo apenas os turistas. “Pretendemos que a Quinta da Lazeira seja visitada por
todos aqueles que tiverem interesse e curiosidade.
Por exemplo, a quinta proporcionará experiências
pedagógicas, deste modo, apelaremos às escolas e
centros de Actividades de Tempos Livres para nos
virem visitar”, referiu Ana Rita Aragão. O IdeiaJovem Invest foi lançado pelo Governo Regional em
Abril deste ano. O projeto-piloto envolve a parceria
das câmaras municipais dos concelhos de menor densidade populacional e consiste na partilha de ideias
entre jovens dos 20 aos 29 anos, das mais variadas
áreas de formação, e destes com o meio envolven-

Como? Com um parque de experiências da vida rural: a Quinta da Lazeira. “A nossa ideia é desenvolver
diversas actividades da vida rural, desde a agricultura, lavoura, à gastronomia típica, no mesmo espaço,
de modo a proporcionar experiências diversas aos
visitantes”, afirma Ana Rita Aragão. O objectivo passa por fazer com que os turistas “permaneçam mais
tempo no concelho”. “O turismo do Nordeste é um
turismo de passagem. Os turistas param nos miradouros, vão ao centro histórico e depois vão embora”, lamenta a porta-voz dos cinco jovens, pelo que a quinta
“constituirá um polo de desenvolvimento do turismo
nordestense” que irá permitir “agregar e integrar a
oferta turística do concelho e proporcionar a vinda de
mais turistas ao concelho de modo a que a sua estadia
dure mais tempo”, sublinha. Apostar no turismo de
experiências, “pouco desenvolvido no Nordeste”, foi
a forma que os jovens empreendedores encontraram
para colmatar a falha. A Quinta da Lazeira ficará localizada em São Pedro Nordestinho, na zona da lazeira, perto da Ermida de Nossa Senhora do Pranto.
Será constituída por um edifício central, onde serão
recebidos os visitantes e onde haverá uma loja de recordações, uma taberna e um escritório. Além deste
edifício, haverá uma casa rural e estábulos. Ao entrar
no espaço, consoante o ingresso que for adquirido,
o visitante terá a oportunidade de “interagir com os
animais, vivenciar experiências, praticar desportos e

te. O grupo IdeiaJovem Invest Nordeste recebeu o
acompanhamento de elementos da Direcção Regional do Emprego e Qualificação Profissional e da Câmara Municipal nordesdense.
Promoveram ainda, ao longo do desenvolvimento
do projecto, uma série de reuniões com vista ao contacto directo e real com as oportunidades e dificuldades inerentes à implementação de um negócio.
Os jovens nordestenses reuniram com várias entidades, nomeadamente a Direcção Regional de Apoio ao
Investimento e Competitividade, a Sociedade para o
Desenvolvimento Empresarial dos Açores, a Inspecção Regional de Actividades Económicas (IRAE) e o
Centro de Empreendedorismo da Universidade dos
Açores. Encontraram-se ainda com outros empreendedores, como João Monteiro, da empresa ‘Easy
Fruits & Salads’. “Todos deram o seu testemunho
e conselhos que nos ajudaram”, frisa Ana Rita Aragão. O projecto já foi apresentado publicamente. A
próxima etapa passa pela realização de um estudo de
mercado aprofundado e, posteriormente, pela candidatura a apoios do governo.
Ainda com um longo percurso pela frente, os jovens empreendedores têm expectativas positivas
para a concretização do projecto. “Já sonhamos
com o sucesso da Quinta”, diz a portavoz do grupo, ao Diário dos Açores.

Governo vai rever plano de
ordenamento da costa da
ilha de São Jorge
O secretário regional da Agricultura e Ambiente dos
Açores revelou que o executivo da região vai ainda este ano rever o Plano de Ordenamento da Orla
Costeira de São Jorge.

“O Plano de Ordenamento da Orla Costeira de São
Jorge vai ser alterado, no âmbito de uma decisão do
Governo dos Açores de o rever ainda este ano”, declarou Luís Neto Viveiros em Ponta Delgada, refere
a agência Lusa. O governante foi ontem ouvido pela
comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e
Trabalho do parlamento regional, em Ponta Delgada,
sobre uma proposta do CDS-PP que preconiza um
plano de desenvolvimento das fajãs de São Jorge.
Luís Neto Viveiros considerou, no final da audição,
que a revisão do plano “é uma oportunidade que se
coloca ao Governo Regional, às autarquias, às diferentes forças da sociedade que queiram sugerir alterações ao plano actual, por forma a torná-lo mais
efectivo”.
O secretário regional da Agricultura e Ambiente admitiu, por outro lado, que a revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de São Jorge venha a
considerar a proposta do CDS-PP, algo que disse ter
sido consensual na comissão parlamentar.
Luís Neto Viveiros espera que, desta forma, a proposta do CDS-PP/ Açores integre um diploma com
“força jurídica própria”, o que considerou “completamente diferente” daquilo que é o plano de intervenção e os moldes propostos pelo partido.
“Nós tivemos a oportunidade de avaliar com muito
detalhe aquilo que a proposta [do CDS-PP] encerrava. Ela tem alguns méritos, em termos de princípios”,
declarou.
A proposta do CDS-PP considera que o plano de
desenvolvimento das fajãs de São Jorge permitiria
injectar dinheiro na economia e criar postos de trabalho na ilha, bem como recuperar e manter o património ambiental e cultural.
Por outro lado, Neto Viveiros reafirmou que o Governo dos Açores determinou a valorização dos subprodutos produzidos pela rede regional de matadouros como primeira opção para o seu destino final,
encaminhando o mínimo possível para eliminação
e potenciado oportunidades de negócios ao sector
privado.
“Decidiu encetar um processo de valorização dos
subprodutos oriundos dos matadouros, designadamente produtos de origem animal” assim como dos
“cadáveres dos animais” que “morrem nas explorações”, afirmou o secretário regional, após a audição
sobre política de resíduos.
Esse processo, explicou, implica a “recolha em locais identificados e estrategicamente colocados” e,
posteriormente, “remetê-los para o exterior, a fim de
serem valorizados, correspondendo assim a uma
mais-valia para empresas desse ramo interessadas”.
Considerando que até 2016 estão em curso os processos de selagem dos aterros e lixeiras em seis
ilhas do arquipélago, a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente tem desenvolvido um conjunto de
diligência que visam a implementação de soluções
ambiental e economicamente vantajosas, à medida
que vão sendo encerrados os atuais locais de deposição.
No âmbito do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA) e do previsto na Carta
Regional de Obras Públicas, o Governo dos Açores
já adjudicou este ano as empreitadas de execução
da selagem das lixeiras nas ilhas das Flores e Graciosa, no valor global de cerca de dois milhões de
euros, visando eliminar locais não apropriados para
destino final de resíduos, a sua requalificação paisagística e favorecendo a qualidade ambiental e a
saúde pública.

O

único

Vulcão

do

mundo, acessível a
visitores, fica nos

Açores

Francisca Reis

S

Orçamento
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ituado na Ilha Terceira, Açores. Uma viagem ao
interior da Terra, uma viagem que não se pode

descrever com palavras, tem que se estar presente
para apreciar o lugar que os seus pés pousam, o seu
corpo descansa a valorizar o grande valor geológico,
e seu espírito pergunta: será que é mesmo possível....
sim é possível!

açoriano para

10,7
A

No entanto as infraestruturas levaram 10 anos, em
1977 foi concluída a escadaria em betão e em 1987
foi instalado o primeiro sistema de iluminação elétrica. Durante o Verão, o vulcão está aberto a todos com
visitas guiadas. Na época do Inverno as visitas estão
sujeitas a marcação.

é de

aguardar pela última deliberação do Tribunal Constitucional (TC) sobre os cortes salariais nacionais.
A proposta leva assim já em consideração o cenário que decorre do último acórdão do TC, a nível de
salários, e foi feita também com base na execução já
conhecida do orçamento de 2014 e no “histórico da
casa”, afirmou.

Nenhum partido presente na comissão manifestou
objeções ao documento, reservando porém posições
mais concretas para a discussão em plenário. Apenas
a maioria PS, através da deputada Graça Silva, registou o “esforço de contenção” do documento e a sua
conjugação com a “adequada representação” e “bom
funcionamento” da assembleia.

de trabalhadores açorianos a ganhar

menos de

O

2015

milhões de euros

proposta de orçamento da Assembleia Legislativa dos Açores para 2015 ronda os 10,7
milhões de euros, menos 800 mil euros do que o
orçamento deste ano, e menos um milhão do que
o de 2013.
O documento, que foi analisado sexta-feira pela Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, e que será presente a plenário em Setembro,
para aprovação, prevê cerca de 7,5 milhões de euros
de despesas com pessoal, refere a agencia Lusa.
Os vencimentos dos 57 deputados açorianos custam
cerca de 2,2 milhões de euros anuais, aos quais há
que somar 540 mil euros de despesas de representação e 200 mil euros de ajudas de custo.
As despesas com os salários dos funcionários do
parlamento açoriano também rondam os 2 milhões
de euros anuais, sem contar com os subsídios de refeição, férias e de Natal, que somam juntos cerca de
800 mil euros.
Em contribuições para a Segurança Social, a Assembleia Legislativa dos Açores vai gastar 1,5 milhões de euros em 2015, além de outros 330 mil para
a Caixa Geral de Aposentações.
O parlamento açoriano prevê ainda 800 mil euros de
gastos em deslocações e estadias, 400 mil euros em
comunicações e 230 mil em bens e serviços, como
material de escritório, limpeza e combustíveis.
Estão também previstas despesas com o apoio à
actividade parlamentar propriamente dita, que são
perto de um milhão de euros. Ouvida sexta-feira na
comissão de Assuntos Parlamentares, a presidente
da assembleia, Ana Luís, disse que esta proposta de
orçamento anual do parlamento açoriano foi apresentada este ano um pouco mais tarde por ter decidido

Número

As primeiras descidas ao interior do vulcão foram
efetuadas por um grupo organizado, os Montanheiros, a 18 de Agosto de 1963, mas, as visitas abertas
ao público tiveram de esperar até 1968.

do parlamento

530

euros por mês aumenta para

ano de 2012 fica marcado por um aumento
do número de açorianos que passaram pelo
mercado de trabalho absolutamente ímpar na
história recente. As Estatísticas do Emprego, do
INE, já tinham revelado um crescimento de 6.400
trabalhadores, e agora as Finanças confirmam:
em 2012 houve um aumento de mais de 8 mil declarações de IRS que foram entregues, o que representa um crescimento significativo de 8,2% em
relação ao ano anterior.
Na realidade parece ter havido uma espécie de aproximação da situação açoriana emrelação ao resto do
país. É que até 2011 os açorianos apresentavam muito menos declarações de IRS do que o resto do país,
quando comparado com o número de pessoas empregadas. Em 2011, o número de declarações de IRS nos
Açores representava 99,5% do número estimado de
empregos, enquanto que no país o peso era de 103%
e na Madeira de 102%. Em 2012 os Açores subiram
para 101,2%, enquanto que o país subiu para 104,4%
e a Madeira para 102,2%. É que quem está desempregado o ano inteiro não necessita de entregar IRS,
assim como quem está desempregado durante uma
parte do ano tem de preencher o IRS no caso de ter
recebido mais de 4.104 euros de trabalho dependente
ou pensões (se este valor anual de rendimentos não for
alcançado, o contribuinte está dispensando de entregar o IRS). Os subsídios da Segurança Social, como
o subsídio de desemprego, também não constituem
rendimentos sujeitos a tributação de IRS, pelo que não
entram na declaração de IRS em nenhuma categoria.
Ordenados cada vez mais baixos
O facto é que o aumento deveu-se exclusivamente
aos escalões mais baixos de IRS – ou seja, as pessoas

71,4%...

que ganham menos. Houve um aumento de 13,8% no
número de contribuintes do 1º escalão (até 4.898 euros, ou seja, cerca de 350 euros por mês). Esse escalão
viu mesmo reforçado o seu peso no total dos trabalhadores, passando de 54,5% para 57,4%. O seu aumento
representou quase 74% de todo o aumento registado...
Os trabalhadores do 2º escalão (de 4.898 a 7.410 euros
por ano, ou de 350 a 529 euros por mês) também cresceram significativamente cerca de 15%, aumentando
o seu peso de 13,2% do total para 15,35%. Ou seja, os
açorianos que ganham menos de 530 euros por mês (1º
e 2º escalões) passaram de 67,7% do total de trabalhadores para 71,4%. O único outro aumento verificou-se
no 3º escalão (de 7.410 a 18.375 euros por ano, ou de
530 a 1.312 euros por mês), com mais 3,15%, embora
baixando de 20,66% do total para 19,7%. Em todos
os restantes escalões houve baixas, e algumas significativas: -16,3% no 4º escalão, -24,6% no 5º escalão,
-13,7% no 6º escalão, -27,3% no 7º e -45,7% no último escalão. O número de pessoas que ganhava mais
de 153 mil euros por ano em 2011 baixou de 35 para
apenas 19... Feitas as contas, a colecta efectiva de IRS
baixou significativamente em 2012, perdendo cerca
de 9 milhões de euros, o que representa uma quebra
de 7,4% que não teve qualquer paralelo no resto do
país: no continente houve uma redução de 2,1% e na
Madeira de 0,7%. O montante de rendimentos para determinação do valor a liquidar também revelou uma
forte baixa, passando de 1.765 milhões de euros para
1690 milhões de euros – uma perda de 75 milhões de
euros, ou -4,25%, que muito dificilmente não terá um
impacto negativo ao nível do PIB, de que representa
cerca de 35% (o valor provisório do PIB para 2012
era de 4.812 milhões de euros).
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Campanha “Marina Silva não é mais
a terceira via, é a primeira”, diz PSB
A campanha da candidata do PSB à Presidência
da República mudou o tom da propaganda, definindo a ex-senadora como a primeira opção para
uma melhor governação.
O comitê de campanha do PSB, que orienta a candidatura de Marina Silva, avançou com a nova atitude da ex-senadora que não se apresenta mais como
a terceira via, depois de PSDB e PT, mas como a
primeira escolha para o novo governo.
Com as últimas pesquisas a apontarem a candidata
do PSB como vitoriosa nessas eleições, Marina Silva
se apresentará como a escolha mais viável para o
povo brasileiro, combatendo as acusações de inexperiência através de um discurso claro, firme e objetivo, exemplo de quem tem capacidade de governar
o Brasil, escreve a Folha de S. Paulo.
Os membros da campanha colocam o ênfase do
trabalho de Marina na promessa do controle da inflação, na independência de agências bancárias, em
especial o Banco Central e na execução de reformas
tributárias e políticas que permitirão uma aproximação dos setores de mercado que resistem à sua candidatura, como é o caso do agronegócio.
Nesse sentido, o objetivo da mudança de atitude é
mostrar que, se em 2010 a ex-senadora surgiu como
uma alternativa e uma forma de protesto, conseguindo 20 milhões de votos pelo PV, em 2014 Marina Silva é uma candidata com hipóteses reais de chegar
à Presidência.

Paulo Speller Brasileiro é novo
secretário-geral da Organização
dos Estados Ibero-americanos
A Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)
para a Educação, Ciência e Cultura nomeou nessa
quarta-feira (27) o brasileiro Paulo Speller como secretário-geral para o período de 2015 a 2018.

‘Ninguém quer incerteza ou
passado’, diz Dilma sobre rivais
N

o primeiro programa eleitoral depois do primeiro debate presidencial, Dilma Rousseff falou na rádio e aproveitou para criticar os adversários, afirmando que o país não quer “incertezas”,
falando de Marina Silva nem viver no passado,
fazendo referência a Aécio Neves.

Logo no dia seguinte ao primeiro debate presidencial dessa terça-feira (26), a presidente e candidata à
reeleição, Dilma Rousseff (PT), usou o seu tempo de

CNI Expectativa

Q

propaganda eleitoral na rádio para destacar trechos
das suas intervenções na discussão com os outros
candidatos.
Durante a emissão, o programa do PT reforçava os
ataques aos dois principais adversários, Aécio Neves
(PSDB) e Marina Silva (PSB), dizendo que “ninguém quer a incerteza de uma aventura ou a volta ao
passado”, fazendo referência indireta aos dois candidatos, conta a Folha de São paulo.
Sobre o debate, a propaganda petista elogiou a prestação de Dilma, destacando que a presidente “mostrou a diferença entre promessa e realização nas áreas
de segurança integrada, mobilidade urbana e combate à corrupção”, mostrando ainda a importância de
um segundo mandato.
Perguntava o interlocutor na propaganda: “Já pensou se entra outro aí e para um programa importante como o Mais Médicos?” ao que Dilma aproveita
para responder, atacando os adversários e realçando
a incerteza da política de Marina Silva, no combate à
velha política e a intenção de regressar ao passado de
Aécio Neves para cometer os mesmos erros.

do consumidor piora em agosto

uanto maior for o índice, maior será o percentual de pessoas com expectativa de queda
na inflação ou no desemprego, maior a expectativa para aumento da renda pessoal e, consequentemente, as compras de bens de maior valor.
De acordo com a entidade, esse recuo de 1,1% no
período reverte parte da melhora observada em julho ante os meses anteriores, quando atingiu 113,9
pontos. O índice está 1,8% abaixo do registrado em

traram melhora na comparação com agosto de 2013:
renda pessoal (aumento de 0,9%), endividamento
(0,3%) e compras de bens de maior valor (0,4%).
Esse último foi o único que apresentou melhora também na comparação com a expectativa registrada em
julho (3,7%).
Os demais índices tiveram queda, entre eles os relativos às expectativas com a inflação (-7,6% na comparação com julho de 2014 e -8,7% com agosto de

Na 12ª Assembleia Ordinária da organização, realizada ontem na Cidade do México, foi aprovada, por
unanimidade, a nomeação de Speller em substituição ao espanhol Álvaro Marchesi, que esteve no cargo nos últimos oito anos.
Na reunião, o secretário mexicano da Educação,
Emilio Chuayffet, foi designado presidente do Conselho Diretivo da OEI para o mesmo período. O México foi escolhido como sede da próxima assembleia
geral, em 2018.
A OEI integra 19 Estados latino-americanos,
mais a Espanha, Portugal e Andorra.Paulo Speller é psicólogo e doutor em ciência política. Foi
reitor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira de 2010 a 2013.
Atualmente é secretário de Educação Superior
do Ministério da Educação.

agosto de 2013, reforçando, segundo a CNI, o cenário pessimistas do consumidor. Apesar de estar entre
os menores valores desde março de 2009, o índice de
agosto supera o dos meses de maio e junho de 2014.
Entre os componentes do Inec, três índices regis-

2013), o desemprego (-1,4% na comparação com o
mês anterior e -5,9% ante o mesmo mês de 2013) e
a situação financeira (-2,5% e -1,7%, respectivamente).

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

A Voz de Portugal | 3 DE setembro de 2014 | P. 15

Esclerose Lateral Amiotrófica (ALS)

Desafio do balde de gelo arrecadou 94$
nos EUA; saiba para onde vai o dinheiro
O
Ice Bucket Challenge, traduzido no país para
Desafio do Balde de Gelo, é um marco para as
campanhas filantrópicas. Nos EUA, onde a “brincadeira” foi criada, a ALS Association arrecadou
até esta quarta-feira US$ 94,3 milhões (cerca de
R$ 212 milhões), sendo que 2,1 milhões de pessoas

Pública e Profissional (campanhas na mídia, treinamento, lobby e produção de material de divulgação)
com 32%, ou US$ 8,5 milhões.
— A ALS tem recebido uma grande quantidade de
dinheiro, que vem com uma enorme responsabilidade — disse em comunicado Barbara Newhouse, atual

fizeram doações para a instituição pela primeira
vez. Mas resta a pergunta: para onde vai todo esse
dinheiro? O relatório financeiro do ano passado
dá algumas pistas e indica gastos altos com a administração. Apenas a ex-presidente Jane H. Gilbert, que deixou o cargo em julho último, recebeu
salários de US$ 339.475 em 2013.
O orçamento total do ano passado foi de US$ 24,5
milhões, um quarto do valor arrecadado com a campanha iniciada no dia 29 de julho. O investimento em
pesquisas sobre a esclerose lateral amiotrófica (ELA)
foi alto: US$ 7,2 milhões, ou 28% do total, mas a
área com mais recursos alocados foi a de Educação

presidente e diretora-executiva da associação. — Estamos comprometidos com a transparência e vamos
comunicar regularmente aos nossos doadores, à mídia e ao público em geral, o progresso dos investimentos desses dólares em áreas que terão o impacto
máximo na luta contra essa doença devastadora.
Por outro lado, o alto custo com manutenção também chama atenção. Segundo o relatório, os gastos
administrativos foram de US$ 1,9 milhão (7% do
total) e com arrecadação de fundos, de US$ 3,6 milhões, ou 14% do orçamento anual. Para serviços
com pacientes e com a comunidade foram aplicados
US$ 5,1 milhões (19%). No site Charity Navigator,

milhões

que reúne informações sobre as instituições de caridade nos EUA, a ALS é bem avaliada, com 90,73
pontos em cem. A associação é considerada eficiente,
já que de cada dólar recebido, aplica US$ 0,72 em
ações beneficentes.
TRATAMENTO CUSTA 30 MIL POR MÊS
— O tratamento da ELA é muito caro. O custo mensal por paciente pode chegar 30 mil e nem todos têm
plano de saúde para reduzir os gastos — explica Sandra, cujo marido sofre com a doença há dez anos.
— Os equipamentos são caros e o paciente não pode
esperar a burocracia do sistema público de saúde por
um respirador.
No Instituto Paulo Gontijo as doações foram menores: R$ 53 mil. Apesar disso, a diretora executiva da
instituição, Silvia Tortorella, comemora o resultado e
já faz planos para investir o dinheiro. Entre os projetos sustentados pela instituição, o fórum de pesquisas
científicas, programado para novembro, deve ser o
principal beneficiado.
— A ideia original era trazer dois palestrantes internacionais e acho que agora vamos conseguir — comemora Silvia.
Outro projeto que pode ser beneficiado pela verba
captada pelo desafio do balde de gelo é a cartilha para
o paciente, um manual que está sendo desenvolvido com todas as informações sobre a ELA. O livreto
será distribuído gratuitamente, além de ter uma versão em PDF disponibilizada na internet.
— O mais legal é a repercussão. Tem muita gente ligando e estamos conseguindo algumas dezenas doadores fixos — diz Silvia. — Entre eles, conseguimos
seis doadores internacionais. Estamos muito felizes
com o resultado.
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Câmbio do dólar canadiano

2 de setembro de 2014

1 Euro = CAD 1.438680
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Royal Latino Inc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

importadores

restaurantes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

www.solmar-montreal.com

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

TRAGA O SEU VINHO

CENTROs

bancos e
serviços
financeiros

CAIXA PORTUGUESA
4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilistas

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

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
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

fotografo

Casamentos,
Batizados,Festas,...
A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

traduções

Tel.: 514.943.7907
transportes

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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

notários

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

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

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

eletricidade

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

LE Grill
Tasquaria

ChurRasqueira
sobre carvão
4460 Jean Talon
Tel.: 514.721.4460

monumentos

Tel.: 514.817.2451

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

Filarmónicas

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.418.0627

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

restaurantes

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa
514-278-3956
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EMPREGOS

EMPREGOS

Precisa-se de caixeira com
experiência a tempo parcial.
Deve falar francês e inglês.
514-688-1015
Paisagista com
experiência e “pavéuni”, etc. Trabalho
em Laval. Salário
conforme experiência.
450-963-3462

A Mercearia
Chouriçor
precisa
de uma
pessoa
especializado
em enchidos
tradicionais
à portuguesa
a tempo
inteiro.

514-849-3808
Precisa-se de padeiro
com experiência a tempo
inteiro.
514-321-5567

Aluga-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

Está a ganhar
o que merece?
Trabalha a partir
de casa. Part-time:
500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível
com outras atividades ou emprego.

514-961-0770
Precisa-se de homem zelador para trabalhos gerais com experiência, carro e com as suas próprias
ferramentas. Falar inglês
de preferência. Pode ser
uma pessoa reformada.
514-272-1317

Apartamento 41/2 na zona
de St-Michel. Muito bem
localizado. 600$/mês.
Disponível imediatamente.

514-659-7829

serviço

O tempo vos falta para fazer a vossa
limpeza em casa! Não hesite em comunicar comigo para vos ajudar. Eu
sou a pessoa perfeita para fazer esse
tipo de de limpeza para que você
possa ter tempo para descançar um
pouquinho em casa. Sou uma pessoa
fiavel e efficaz.

†

Maria Eduarda Pacheco

Faleceu em Montreal no dia 1
de setembro a senhora Maria
Eduarda Pacheco era natural de
São Sebastião, São Miguel, Açores. Esposa do já falecido Sr. Viriato Machado.
Deixa na dor suas filhas Fátima (Clemente Soares), Graça
(Francisco Rosonina) e Filomena
(José Andrade). Netos/as Jorge,
Renée (Olivier), Yvon, Kathy,
Brian (Stacey), Christopher (Elizabeth), Alisha, Shawn (Veronica), Billy (Andreanne), Sarah
(Marco). Bisnetos Alessa, Brian Jr., Tristan, Flavie, Aliya,
e Kelvin, sua cunhada Maria dos Anjos, sobrinhos/as,
assim como restantes 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, quinta-feira 4 de setembro das 19h
às 22h e sexta-feira das 8h30 às 9h30. Seguindo-se o
funeral às 10 horas na Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com
profunda saudade a missa do sétimo dia que vai se realizar domingo, 7 de setembro às 10h na Igreja Santa
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

António Barros
†
Faleceu em Montreal no dia 1

de setembro de 2014, com 73
anos de idade, o senhor António Barros era natural de Vila
Nova de Famalição, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa
Lurdes Isidoro Barros, filho
David (Olivia). Seus irmãos/ãs,
cunhados/as, sobrinhos/as, assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Pedro Alves
O velório terá lugar, segunda-feira 8 de setembro das
14h às 17h e das 19h às 22h e terça-feira das 8h30 às
9h30. Seguindo-se o funeral às 10 horas na Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

MEMORANDUM

514-436-1239

Perca peso de forma
natural e definitiva.
Programa nutricional
recomendado
por médicos.
Acompanhamento
gratuito
Carlos Palma
514-961-0770

†

NORMANDA NEVES VENTURA
1944 – 2014

Faleceu subitamente em Ovar, Portugal, no dia 24 de agosto de 2014,
com 70 anos de idade, Normanda
dos Santos Neves, natural de Ovar,
distrito de Aveiro, esposa de Aníbal
Ventura de Jesus.
Deixa na dor o seu esposo Aníbal Ventura, o filho Walter Ventura
(Lucy Santos Rodrigues), a sua
filha Maribelle Ventura (Pierre Desautels), seus irmãos/irmãs, seus
cunhados/cunhadas, seus sobrinhos/as, seus primos/as, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
Tendo o seu corpo sido trasladado para Montreal, o velório terá lugar na próxima sexta-feira dia 5 de setembro
de 2014, das 18h às 21h, e no sábado dia 6 de setembro
a partir das 8h30.
Segue-se a missa de corpo presente, no sábado dia 6
de setembro de 2014, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60
rue Rachel Ouest, sendo sepultada no Cemitério de Laval, 5505 Ch. Bas St-François.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

Maria rosa fernandes
1938 – 2014

Faleceu em Montreal no dia
31 de agosto de 2014, com 75
anos de idade, a senhora Maria
Rosa Fernandes era natural do
Bouro, Santa Marta, Amares,
Portugal.
Deixa na dor o seu esposo José
Clemente Fernandes. Seus filhos/as Leonida, Emilia (Daniel
Gideon), Francisco (Helena Lopes) e José (Katia Salagguilo).
Seus netos/as Andrea, Stephen,
Samuel, Julianna, Micaela e Lucas. Irmãos/ãs, cunhados/as,
sobrinhos/as, assim como restantes 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 tem lugar, hoje, quarta-feira 3 de setembro das
14h às 17h e das 19h às 22h e quinta-feira das 8h30 às
9h30. Seguindo-se o funeral às 10 horas na Igreja Santa
Cruz. Vai a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Em vez de enviar flores, a familia agradeceria que
enviassem donativos ao “Hôpital général juif - Jewish
General Hospital”. 3755 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montreal, QC, H3T 1E2. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai se realizar no
dia 6 de setembro às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

MEMORANDUM
20º Ano de Saudade

Maria
Alexandrina
Soares
1922 - 1997

JÚlio
Arsénio
Soares
1923 - 2014

Renovo com profunda gratidão pelas pessoas amigas
na liturgia do 17º ano, em sufrágio pela Maria Alexandrina Soares sua alma, e conjuntamento com o primeiro
mês do falecimento do Sr. Júlio Arsénio Soares.
Haverá uma missa celebrada em sua memória no dia 7
de setembro às 10 horas na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

Antonio luis ourique

Nasceu 01-11-1946 | Faleceu 09/09/1994
Querido Antonio sempre foste um bom
marido, um bom pai. Já faz 20 anos
que nos deixaste, mas estamos sempre contigo e continuarás para o resto
das nossas vidas. Com muitas saudades a tua esposa Maria, teus filhos/
as Ana (Fernando), Raul (Caroline) e
Carla. Suas netas Sarah, Sabrina e
Marianne.
Será celebrada uma missa pela sua intenção no próximo dia 9 de setembro, pelas 18h30, na
Igreja Santa Cruz.
Agradecemos todas as pessoas que se dignarem assistir a esta Celebração Eucaristica ou dar um moment
pela sua memória. Bem Hajam.
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Hateship, Loveship

anedotas
Jantar de familia
O Joãozinho e as suas três irmãs foram jantar
a casa de uns tios, apesar de o convite ter sido
dirigido só a ele. De regresso a casa, perguntou-lhe o pai:
- Então, os vossos tios ficaram satisfeitos de
vos receber?
O Joãozinho:
- Satisfeitos?! Se ficaram! O tio até me perguntou porque não tínhamos também levado a si,
a mãe, a empregada, o cão, o gato, o canário…

Amores Inversos
A

fórmula dos filmes indie despretensiosos está em
Amores Inversos: roteiro adaptado de um uma
obra literária pouco conhecida, fotografia pálida
que parece descolar as cenas de sua época, atriz talentosa e com carreira irregular e clima meio blasé,
fortalecido por atuações contidas.

Adão ama Eva
Adão e Eva passeavam pelo Paraíso. Quando
a Eva pergunta:
- Adão, amas-me?
E o Adão resmungando responde:
- E tenho outra escolha?!

SUDOKU
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palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Todo o corpo celeste que gira no espaço. Deslocação do ar provocada pelas diferenças de
pressão ou de temperatura de várias camadas atmosféricas. 2. Quinto mês do ano civil. Próprio de mim. Sexta
nota da escala musical. 3. Parte saliente do telhado para
desviar as águas da parede. Outra vez. 4. Limpar com
vassoura. Exprime a ideia de metade, meio ou quase
(pref.). 5. Deseje. Fruto deiscente das leguminosas. 6.
Pequena sela rasa. 7. Fazer chaga. Insignificância (fig.).
8. Guarnecer de asas. Pessoa estrábica, vesga. 9. Nove
mais um. Necessitar de. 10. Brinca. Designa várias relações tais como causa, modo, tempo, meio (prep.). Espécie de recibo provisório. 11. Espião. Coisas verdadeiras.
Verticais: 1. Desejava. Superiora de um convento. 2.
Espécie de paio, para se comer cru. Meia dúzia. 3. Mamífero feroz da família dos felídeos, cuja pele é listada.
Realiza. 4. Cortar e triturar com os dentes. Ter a natureza
de. Letra grega correspondente a p. 5. Fazer a revisão
de. Depura. 6. Infundir ideias morais em. 7. Ocasião.
Mover-se circularmente. 8. A minha pessoa. Designa carência ou ausência (prep.). Extrema alvura. 9. Virtude.
Comer qualquer coisa entre o almoço e o jantar. 10. Voz
imitativa do sino, do choque de moedas, etc.. Malga. 11.
Espaço coberto de vegetação no meio de um deserto.
Deuses protetores do lar e da família, entre os antigos
Romanos.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Acabe, Causa. 2. Chio, Jasmim. 3. Há, Liaça, Mi. 4. Usada. 5. Rifa,
Edital. 6. Dado, Anil. 7. Sonata, Uval. 8. Átomo. 9. NS, Prosa, Ar. 10. Demais, Neve.
11. Ameia, Nomes. Verticais: 1. Achar, Sonda. 2. Chá, Ido, Sem. 3. Ai, Ufano, Me.
4. Bolsada, Pai. 5. Ia, Otária. 6. Jade, Atos. 7. Caçada, Os. 8. Asa, Inumano. 9. Um,
Ativo, Em. 10. Sim, Ala, Ave. 11. Amial, Lares.

Dirigido por Liza Johnson, de carreira mais relevante em curta-metragens, Amores Inversos é baseado
em conto da escritora canadense Alice Munro, Nobel
de literatura em 2013. Assim como a narrativa na qual
é inspirado, o roteiro de Mark Poirier (Ovelha Negra
Vivendo e Aprendendo) resulta em um longa que se
esforça mais para esconder do que mostrar. A sobriedade da adaptação é crédito de Kristen Wiig, atriz que
surpreende mais uma vez pela sua versatilidade. Ela é
Johanna Parry, tímida mulher contratada para cuidar de
Sabitha (Haille Steinfeld), menina que perdeu a mãe
em um acidente provocado pelo pai, Ken (Guy Pearce).
Nas entrelinhas, a mágoa pela falta da presença paterna,
uma relação complicada com o avô e conflitos fúteis
com a melhor amiga. Quando, em uma atitude inconsequente típica da adolescência, Sabitha se une a Edith (Sami Gayle) para escrever falsas correspondências
de Ken para Johanna, a cuidadora acredita que o pai da
menina possa estar apaixonada por ela. É dessa farsa
que surgem traços mais profundos da personalidade de
cada um desses personagens. A mesquinhez do avô, a
inveja frequente da amiga, a carência de Johannna. É
bem verdade que as relações são mostradas de maneira muito plana. Se por um lado esse retrato reprimido
permite interpretações múltiplas do espectador, o tom
melancólico parece impedir uma conexão maior com a
história. Amores Inversos ainda flerta com o suspense
em suas melhores sequências e, quando não se valhe do
diálogo, cresce ainda mais. Kristen Wiig enche as cenas
com seus olhares e gestos que repete insistentemente.
Seu trabalho é o que o filme tem de mais rico, algo surpreendente ao lembrarmos que suas atuações em comédias como Missão Madrinha De Casamento ou Solteiros Com Filhos são seus trabalhos mais reconhecidos.
Quem sabe este não seja o impulso que faltava para que
ela alce voos muito mais altos?

Afinal, a Hello
Kitty não é uma

“Breaking Bad” e
gata? “Modern Family”
personagem feminina que saltou do ecrã da

A

televisão e tem acompanhado gerações (de
meninas, sobretudo) na forma de canecas, roupa,
acessórios, artigos de higiene e, basicamente, tudo
o que se possa imaginar, representa, na realidade
uma menina.
Esta foi, pelo menos, a informação que inundou o
Facebook esta quinta-feira, com base nas declarações
aos The Los Angeles Times de Christine R. Yano, an-

tropóloga que se tem dedicado analisar o fenómeno
Hello Kitty e que adianta a correção foi feita pela
própria Sanrio, que lançou a boneca, a propósito dos
textos que escreveu para a exposição retrospetiva que
terá lugar no Museu Americano do Japão.
“Hello Kitty não é uma gata. É uma personagem
de desenhos animados. É uma menina. É uma amiga. Mas não é uma gata. Nunca é representada com
as quatro patas no chão. Anda e senta-se como uma
criatura bípede”, explicou ao jornal.
O alcance das declarações de Yano foi de tal ordem,
que vários media contactaram a Sanrio, que tenta clarificar a questão: “Nunca dissemos que ela é humana”, afirmou um representante.

são os grandes
vencedores dos

A

Emmy

série “Breaking Bad” venceu o Emmy de melhor série dramática, rematando uma noite
triunfante em que conquistou também os prémios
de melhor ator (Bryan Cranston) e melhor ator e
atriz secundários (Aaron Paul e Anna Gun).
A série de culto sobre um professor de química que
se transforma num produtor e traficante de droga venceu os rivais “Downton Abbey”, “Game of Thrones”,
“House of Cards”, “Mad Men” e “True Detetive” na
66ª edição da cerimónia, conhecida como os Óscares da televisão. O prémio para melhor atriz em série dramática foi atribuído a Juliana Margulies, pela
sua performance na série de advogados “The Good
Wife”. Para traz ficaram as atrizes Lizzy Caplan
(“Masters of Sex”), Claire Danes (“Homeland”), Michelle Dockery (Downton Abbey”), Kerry Washington (“Scandal”) e Robin Wright (“House of Cards”).
Já “Modern Family” venceu, pelo quinto ano consecutivo, o título de melhor série de comédia, ficando à
frente de “The Big Bang Theory”, “Louie”, “Orange
Is The New Black”, “Silicon Valley” e “Veep”. O ator
Ty Burrell, que interpreta o papel de Phil Dunphy,
venceu o prémio de melhor ator secundário de comédia, um galardão que já tinha conquistado em 2011.
A série conseguiu também o prémio de melhor realização, atribuído a Gail Mancuso.
“Sherlock: His Last Vow” conquistou os prémios
de interpretação na categoria de minissérie ou telefilme, com Benedict Cumberbatch a receber o galardão
de melhor ator e Martin Freeman de melhor ator secundário. A produção conseguiu ainda o Emmy para
melhor guião de minissérie ou telefilme, atribuído a
Steven Moffat, mas perdeu o prémio de melhor filme
para o pequeno ecrã, atribuído a “The Normal Heart”.

Viaturas
A
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eléctricas

Jorge Correia

s sucessivas crises mundiais que têm afetado
os preços dos combustíveis derivados do petróleo levaram diversas entidades a estudar alternativas para aqueles. Surge assim o interesse pelas viaturas eléctricas, ainda que não sejam uma
novidade em termos tecnológicos. Recordemos
que este tipo de motorização já vem sido utilizada com muito sucesso noutros campos como nas
via férreas. Temos também o exemplo dos eléctricos em Lisboa e no Porto, os famosos trolleys em
Coimbra, assim como outros exemplos similares
em vários países da Europa.

A motorização eléctrica de veículos apresenta diversas vantagens mecânicas, a começar pela sua
simplicidade, silêncio de funcionamento e poluição
do veículo reduzidas. Diversos sistemas normais em
qualquer veículo com motor de combustão interna
(gasolina, diesel ou a gás) são inexistentes no veículo eléctrico como sistema de combustível e escapes.
Outros sistemas são extremamente mais simples resultando em melhor eficiência e menos peso, consequentemente reduzindo o consumo de energia, como
a transmissão, que dispensa a existência de caixa de
velocidades ou utiliza versões muito simplificadas.
Mas nem tudo são rosas e há outros aspetos a ter em
consideração. A autonomia e tempos de recarga das
baterias são os dois aspetos que têm apresentado o
maior desafio tecnológico pois reduzem enormemente a flexibilidade de utilização dos veículos eléctricos
face aos seus congéneres com motores de combustão

interna.
Diversas estratégias têm sido utilizadas, dando lugar ao nascimento dos diversos tipos de híbridos,
desde aqueles que usam um pequeno motor/gerador
eléctrico que presta assistência ao motor principal
de combustão interna, até modelos como o caso do
Chevrolet Volt que reside no seu motor eléctrico para
circular utilizando o motor de combustão interna unicamente para recarregar as baterias e assim estender
a sua autonomia. No caso dos veículos puramente
eléctricos, estes dependem totalmente da capacidade
das baterias e da existência de pontos de recarga.
Outro aspeto é o preço elevado dos veículos eléctricos. Como se deve compreender, o tradicional veículo é produzido em massa com tecnologias já bastante
desenvolvidas e bem dominadas o que reduz bastante
o seu preço de produção e consequentemente o seu
preço junto do comprador.
O mesmo não acontece com as viaturas eléctricas.
O amigo leitor pode argumentar: e a tão falada simplicidade mecânica, porque razão não influencia ela
uma redução significativa do preço? Efetivamente
ela influencia, contudo é completamente suplantada
e ultrapassada pelo elevado custo das baterias e dos

sistemas electrónicos de controle. Ambos são ainda
produzidos em pequenas quantidades e em versões
muito específicas aos pouquíssimos modelos eléctricos que existem no mercado.
Atualmente no mercado dos veículos puramente
eléctricos temos o Nissan Leaf, veículo que tem encontrado significativa recepção junto dos mercados
internacionais com vendas ultrapassando as 130.000
viaturas em todo o mundo até este mês. A frota “verde” da Communauto (prestador de serviços na área
de car sharing , ou partilha de viaturas, em Montreal)
utiliza esta viatura. Temos também o Smart ForTwo

A Beira

ray

de Ville

IMPECÁVEL!!!

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

$479,000
Plateau

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

Magnifico apartamento renovado a alugar na rua Coloniale. 4 ½
com um quarto fechado (poss. de
separar un 2do quarto). Cozinha e
casa de banho renovadas. Inclui
os electro-domesticos , aquecimento , electricidade e ar-condicionado. Tem um pequeno quintal
ao uso exclusivo.
$1350/mês
Disponivel rapidamente!

electric drive, idêntico ao famoso ForTwo a gasolina
mas com motorização puramente eléctrica. Existe o
Mitsubishi i-MiEV, o Ford Focus Electric e o BMW
i3 (este último com pode ser adquirido com a opção
de extensão de autonomia com pequeno motor a gasolina). No topo de gama há uma marca Norte Americana, a Tesla Motors, com o seu modelo S, que tem
encontrado bastante receptividade ainda que o seu
público alvo seja necessariamente mais abonado devido ao elevado preço de venda. Todos estes modelos
podem ser adquiridos no Canadá.
A Tesla Motors aposta fortemente nas viaturas eléctricas prevendo mesmo expansão para outros mercados. Apesar das dificuldades que tem encontrado, a
inovação e qualidade que imprime nos seus produtos
têm permitido enfrentar algumas eventualidades que
lhe surgiram, desde problemas com fornecedores de
componentes, problemas de incêndio de baterias (assumidos pela marca) entre outros.
A recente opção de expansão para o mercado Chinês, com as primeiras viaturas entregues a clientes
durante passado mês de Abril, assinala um marco importante na expansão desta marca, complementado
com o recente acordo com a China Unicom (operador de telecomunicações Chinês) onde esta instalará
cerca de 400 pontos de recarga para as viaturas Tesla
nas suas lojas em 120 cidades na China.
Com a constante pressão para a sustentabilidade do
nosso ambiente o motor eléctrico cada vez mais será
uma presença marcante nas viaturas que usamos, a
começar nos híbridos e a continuar nas viaturas puramente eléctricas. A própria Europa aprova legislação
em que penaliza os fabricantes de automóveis que
ultrapassem determinado nível de CO2 na sua gama
de produtos à venda, com escalonamentos cada vez
mais restritivos a começar a partir de 2020.
Certamente as exigências dos consumidores resultarão na massificação da produção resultando em custos de aquisição mais baixos junto do
cliente final, assim como desenvolvimentos técnicos que trarão melhor performance aos veículos
eléctricos. E assim, da mesma forma que o motor
de combustão interna foi uma inovação brilhante que alterou radicalmente a Humanidade pela
mobilidade que lhe ofereceu, cederá o seu lugar
à mobilidade eléctrica, mais simples, mais limpa,
mais eficaz e mais eficiente.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Tal

batacu!

Joel Neto
Terra Chã, 5 de Julho de 2014
A nova moda são os “life coaches”, ou palestrantes
motivacionais. Vêm de todo o lado e dizem coisas tão
imbecis como “O amor da tua vida és tu”, o que extraordinariamente lhes vale o aplauso até das pessoas
mais inteligentes. Hoje um amigo chegou a garantir-me, cheio de convicção, que tanto Jesus Cristo como
Ghandi não tinham proclamado outra coisa. Saltou-me
a tampa. O que Jesus Cristo disse foi precisamente o
contrário, meu amigo: “Ama o teu próximo como a ti
mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas.” Até eu,
que sou ateu, sei isso. Portanto, “o amor da minha vida
sou eu”? Pois claro que sou eu. É precisamente esse o
grande drama da existência humana, e é precisamente
contra isso que devo lutar todos os dias, aliás com grau
variável (e em qualquer caso lamentável) de insucesso: contra o meu egocentrismo e contra o meu egoísmo. Jesus e Ghandi, se se dessem ao trabalho de ouvir
o que este e outros tontos apregoam como verdades
absolutas, haveriam de tornar a sangrar tudo de novo.
Avelino Meneses é o novo secretário regional da
Educação. Julgava-o mais próximo da oposição do
que da posição, mas de qualquer modo trata-se de um
cargo que transcende a matéria político-partidária e até
ideológica. Desejo-lhe sorte. Na verdade, está no olho
do furacão. Enquanto os Açores não recuperarem os
valores da cidadania, toda a governação se resume a
um placebo – e nenhuma Secretaria Regional poderá
trabalhá-los como a sua.
Terra Chã, 7 de Julho de 2014
Ruiu o iCall, o programa de computador que há uma
década me ajudava a manter alguma sanidade numa
agenda estúpida, que o é aqui como era em Lisboa.
Há anos que me dava chatices e agora, por causa da
formatação do disco de um telefone (isto é um castelo de cartas, claro), tornou-se irresgatável. Estraguei
o dia de trabalho a tentar resolver o problema e, provavelmente, vou falhar compromissos importantes o
ano todo. Mas, por outro lado, também terei a oportunidade de transformar-me na pessoa desorganizada
que já ganhei o direito a ser. Que pena não ter coragem para aproveitar essa oportunidade…
Da série PALERMICES MESMO PALERMAS # 1
Usar a expressão “zona de conforto”.
Terra Chã, 8 de Julho de 2014
Eu li bem? O dr. Seguro acha que se deve aumentar
o défice?!
Terra Chã, 9 de Julho de 2014
A Alemanha esmagou o Brasil por 7-1. E porque tirou o pé do acelerador. Para além de todas as circunstâncias, é o melhor futebol do mundo, o da Alemanha.
Mais ou menos como escrevi em “Todos Nascemos
Benfiquistas (Mas Depois Alguns Crescem)”.
COMPASSO BINÁRIO.
Se de uma pessoa se pode dizer alguma coisa a
partir do futebol de que gosta, quero portanto que
se saiba isto: que gosto do futebol alemão. Mesmo
quando vejo o Sporting defrontar o Bayern de Munique – mesmo aí, proto-hooligan, quero sobretudo
ver jogar os alemães. Futebol espanhol, holandês,
africano? Equívocos, não mais. Aprecio o futebol argentino pela raça, o futebol inglês pela paixão, o futebol italiano pela segurança. Mas é o futebol alemão
que verdadeiramente me encanta. Futebol brasileiro?
Para barroco basta-me Bach – e o que quer que venha
a seguir é como continuar a comer muito depois de
estar satisfeito.

Uma equipa brasileira tem três tempos: defesa,
meio-campo e ataque. Uma equipa alemã tem dois,
defesa e ataque – ou, mais provavelmente, um só
tempo mesmo. Um alemão ataca quando quer preparar a defesa e defende quando quer preparar o ataque
– e nem o ataque é a melhor defesa, como proclamam
os ingénuos, nem a defesa o melhor ataque, como
querem os ressentidos. Ambas as coisas podem ser
uma só – todas as coisas juntas como uma só, num
movimento de primeira e segunda e terceira e quarta investidas sucedendo-se a um ritmo compassado.
Isso nos ensinam os alemães sobre a vida.
Harmonia. Unidade. Inexorabilidade. Eis o que me
interessa no futebol: geometria. Comparar o futebol
alemão com o futebol brasileiro é como comparar o
‘Matrix’ com a ‘Orquídea Selvagem’: de um lado
um futebol pantomineiro, às arrecuas, encenadíssimo, como se no fundo não tivesse dentro de si próprio uma origem ou um destino; do outro um futebol
rectilíneo, rápido e ‘high tech’, sem espartilhos de
coreografia – um espectáculo que ocupa todo o palco,
alta e baixa ao mesmo nível, o espaço cénico como
um só universo repleto e hermético.
A bola não é o centro do futebol alemão? Precisamente. Eu gosto sempre mais do futebol quando
este consegue abstrair-se da bola. Olha-se para um
jogador alemão a levantar os olhos para a baliza e
sabe-se que vai ser golo, esteja a bola onde estiver.
E, se não se trata de um alemão, mas apenas de mais
um daqueles brasileiros ou paraguaios ou croatas que
este mundo pôs agora a circular, tanto melhor: o futebol vira decoração moderna, misturada, tensão, cada
peça como uma peça única e irrepetível – vira arte
pura.
Vou deixar os génios de lado. Os génios nunca são
comparáveis. Pelé, Garrincha ou Ronaldinho, Beckenbauer, Mathäus ou Klinsmann – a esses não se
pode compará-los. Mas o facto é que, se vejo os filmes, gosto mais de um golo do meio-campo do Klaus
Augenthaler do que de uma sucessão de fintas de
Jairzinho. Gosto mais de um livre de Andreas Brehme do que de uma cavalgada do Fenómeno. Mais de
um desvio de Klose do que de um vólei de Rivaldo.
E gosto mais porque, se o futebol brasileiro se joga
com as extremidades, que é onde se concentra a habilidade, o alemão joga-se com o corpo todo, que é por
onde circula a alma.
Harmonia, unidade, inexorabilidade. Força e energia, generosidade e calculismo. Geometria, no fundo
– e sempre um pouco de cinismo. O Brasil é um dos
meus países preferidos. Da Alemanha, nem sequer
gosto particularmente. Mas o samba não é a única
dança. E eu adoro aquele bailado simples em que a
seguir é sempre golo. Mesmo que a bola não entre.
Mesmo que não haja bola.
O futebol alemão é o homem a suplantar a sua condição de homem. Não há nada de mais superlativamente humano do que isso.
Terra Chã, 12 de Julho de 2014
Até tarde nos preparativos para a chegada dos sogros, atrasados por uma semana de demasiado trabalho, o que me impede de ir ao concerto marcado para
o princípio da noite no Monte Brasil. Lamento-o por
não poder visitar a zona noite dentro, tão raras são as
oportunidades, como por não poder corresponder ao
convite do J.B., cujo amor pelo Monte chega a ser
comovente. Às vezes acho que nem duas vidas me
chegavam para corresponder a tudo aquilo que me
sinto no direito de exigir de mim próprio, em particular quando estou na minha terra. É um lugar especialíssimo, de resto, o Monte Brasil: um privilégio absoluto, histórico, ecológico e íntimo, de que – creio – os
angrenses não desfrutam como podiam. Visitamo-lo
todas as semanas, e muitas vezes três ou quatro vezes por semana, para fazer piqueniques, caminhar
ou, nos últimos tempos, (uma espécie de) correr. Mas
hoje eu próprio sinto-me em falta com ele. Também

ele merecia mais de mim.
Terra Chã, 13 de Julho de 2014
Pais portugueses dormem há quatro noites com as
crias nas imediações do Estádio do FC Porto, em
sacos-cama e toalhas, à procura dos melhores lugares
para o concerto desta noite de uma banda adolescente chamada One Direction. Ainda dizem que os pais
do século XXI não zelam pela educação dos seus
garotos.
Já não posso ouvir falar no livro da Dona Dolores,
nem na Dona Dolores, nem na coragem da Dona Dolores. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de aceitar
que alguns filhos são simplesmente melhores do que
as mães. Não é o meu caso, não é o caso do leitor,
mas acontece e alguém tem de dizê-lo.
Terra Chã, 17 de Julho de 2014
Espantosa assistência e extraordinária atmosfera
para a exibição de “A Rapariga Que Roubava Livros”. O ciclo de cinema ao ar livre do Cine-Clube da
Ilha Terceira, que tanto trabalho nos deu a organizar,
promete obter um êxito ainda maior este ano, com os
filmes nomeados para os Óscares. Para já, batemos
todos os recordes: mais de 200 pessoas espalhadas
pela relva e nas galerias do QB, um doce cheiro a
pipocas no ar e nem um ruído para além do emitido pelas colunas. A certa altura caíram umas pingas:
dezenas de pessoas recolheram-se, assistindo das galerias, e dali a pouco voltaram à relva, em silêncio
ainda. Era difícil obter melhor do que isto.
Terra Chã, 18 de Julho de 2014
Naturalmente, há coisas piores. Mas um homem
pode de facto envelhecer dez anos de vida com uma
avaria inultrapassável no computador de trabalho,
nomeadamente (mas não apenas) numa ilha em que
peças e até diagnósticos podem levar vários dias a
chegar. Salvou-me o Babi, incansável especialista em
MacIntosh. Mas foi a primeira vez que comprei um
computador novo e o prazer de tê-lo nas mãos não
foi suficiente para compensar o cansaço e a tensão
acumulados com a morte do seu antecessor.
Terra Chã, 19 de Julho de 2014
A certa altura vem lá de dentro o Luciano, com uma
foto no telemóvel: “Joel, tens um cão único.” Quem
o conhece sabe que não é de dramatismos, e portanto
coisa boa não seria. Da última vez que o Melville
tinha estado na clínica, para o seu spa mensal (uma
tarde de limpeza para ele e umas horas de descanso
para nós), mordera uma funcionária com medo do
secador, pelo que ficara definido que doravante seria sedado, mediante termo responsabilidade com a
minha assinatura. Afinal, e antes mesmo da sedação,
conseguiu fugir de um canil de dois metros de altura. E, como pudéssemos todos ter pensado que fora
sorte, fugiu mais uma vez ainda. “Estou aqui há cinco anos”, suspirou o Luciano. “Já tivemos na clínica
centenas de cães, se calhar mais do que isso. Nunca
houve um que fosse capaz de saltar aquele canil.” É
assim o meu cão.
Dia maravilhoso, depois, com os sogros e com o
bicho. Espraiámo-nos até demasiado tarde na esplanada do Beira-Mar, levámos o Melville a passear
pelas estradas à volta dos Viveiros, parámos no Negrito para um mergulho de fim de tarde, passámos
nos Silveiras a comprar umas espetadas de cherne e
viemos para casa abrir a garrafa de Muros de Magma
que, num gesto que jamais poderei agradecer devidamente, a Cooperativa dos Biscoitos nos guardou
durante dois anos. É talvez o melhor vinho de mesa
da história dos Açores, e só ele já teria resolvido tudo
o que da semana pudesse ter restado de lamentável.
Mas também é para dias assim, perfeitos, que se vive
num lugar destes. De vez em quando, há que preciso
exercê-los.
Ficaram pouco tempo, os sogros. Foram uma
presença encantadora.

O
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próximo ébola

rodrigo tavares

70

% dos vírus são transmitidos a partir de
animais selvagens. O ébola teve origem em
morcegos, o H1N1 em suínos e o SARS em gatos-de-algália
Estive há pouco tempo em Veracruz, no México,
sem me lembrar que tinha sido exatamente ali que
teve origem, em 2009, o surto global de gripe suína,
também chamada de influenza A (H1N1). Entre abril
e junho de 2009, a contagem diária dos mortos e as
aparições televisivas da diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, arrebatavam a atenção de centenas de milhões de pessoas. Passados cinco anos, desapareceram das ruas
de Veracruz todas as placas de alerta.
Ciclicamente, o mundo é confrontado com epidemias globais, seja a Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SARS) de 2002-2003, na Ásia, a gripe das
aves de 2005, no Sudeste asiático, ou o atual surto de
ébola na costa oeste de África. E em todos estes casos
o guião é praticamente o mesmo. Primeiro chegam
os apelos da OMS e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, aos quais se seguem os
desabafos alarmantes no terreno dos Médicos sem
Fronteiras e da Cruz Vermelha. Com isso, entram em
campo as autoridades sanitárias e aeroportuárias nacionais e entrevista-se repetitivamente o ministro da
Saúde que responderá de forma enciclopédica sobre
a origem do vírus e a probabilidade de contaminação.
Para concluir, se tivermos sorte, será anunciada, algum tempo depois, a descoberta de uma vacina ou de
um tratamento eficaz.
Retiram-se as placas de alerta das ruas de Veracruz,
Monróvia, Banguecoque ou Guangzhou, e prepara-se a produção em Los Angeles de um filme como o
Contágio, de Steven Soderbergh.
MAS MUITO FICA SEMPRE POR FAZER. Em

primeiro lugar, é preciso sublinhar que, segundo a
FAO, 70% dos vírus são transmitidos a partir de animais selvagens. O ébola teve origem em morcegos,
o H1N1 em suínos e o SARS em gatos-de-algália
(civeta-africana).
Mas as pesquisas médicas estão centradas na descoberta de vacinas para combater a doença já estabelecida e não em revelar os mecanismos de transmissão,
humanização e letalização de vírus inofensivos para
animais.
Combatemos lucrativamente a consequência e não
a causa. Por isso, terá também que haver maior alocação de recursos de deteção rápida e prevenção em
regiões onde o contacto entre animais selvagens e
humanos é mais pronunciado.
O HIV foi detetado pela primeira vez nos Camarões,
enquanto o do ébola foi na R.D. do Congo, países de
ampla biodiversidade.
À medida que a urbanização vai engolindo habitats
naturais, maior é a possibilidade de transmissão de
doenças. Além disso, a nossa dificuldade em combater estas ameaças também deriva da crise de governança que estamos a atravessar. O Estado deixou
de nos conseguir blindar contra todas as ameaças.
Algumas delas crises económicas, tráfico de drogas
ou vírus globais são demasiado grandes para serem
mitigadas individualmente por países.
É revelador que a edição deste ano do Global
Risks Report (relatório de Riscos Globais) do Fórum Económico Mundial destaque o falhanço do
atual sistema de governança como uma das principais ameaças globais. A edição de 2015, para a
qual contribuí, deverá apontar a propagação de
doenças como nova ameaça global. Quem vive
atualmente na costa oeste de África sabe que, na
verdade, ambas estão ligadas.

Perdeu-Se O Respeito
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
Ponto 1 - As notícias sobre maus tratos a progenitores
repetem-se com regularidade nos meios de comunicação social. “Filho agride pai”; “homem de 30 anos esfaqueia a mãe”…e, por aí fora, num nunca mais acabar
de violência contra aqueles que lhes deram o ser. O
que aconteceu à sociedade em que vivemos nos tempos de tanta tecnologia e entretenimento? Há uns anos
para cá, todos temos ouvido que não é permitido dar
umas boas palmadas nos filhos. Também sabemos que
na escola os castigos foram totalmente banidos. Será
que os frutos dessas plantações estão a começar a nascer? Vamos educar estas crianças e jovens como? Utilizando a permissividade como único recurso? Dando
aulas de boas maneiras que eles não querem ouvir? Ou
esquecemos as ordens que vêm “de cima” e fazemos
o que entendemos ser o melhor para esta gente que
nos passa pelas mãos – filhos, netos, alunos. Por vezes,
penso se este modelo de sociedade indulgente não será
propício ao caos em que os governantes gostam de ver
a populaça. É mais fácil deixar todos entretidos com
questões pessoais e tomar as rédeas do País regendo
o mesmo para que os únicos privilegiados sejam os
senhores do poder e da alta finança. Costumamos usar
a frase “no meu tempo não era assim” quando nos referimos a determinados aspectos que consideramos
negativos na vida diária das nossas famílias e amigos
ou, até, no mundo em geral. Mas, quando dizemos isso
a propósito do respeito que havia de filhos para pais,
dos jovens para os mais velhos, dos empregados para
os patrões estamos a constactar um facto real e assente
como lei. O que foi que aconteceu a esta gente que
mata, agride, viola familiares? Pode ser apresentada
mais uma entre muitas razões que existem, como é

evidente. O consumo de droga “a céu aberto” que leva
os toxicodependentes a exigir dinheiro a quem vive
mais perto e é mais vulnerável. Sei que há escolas aqui
no centro de Ponta Delgada onde as drogas circulam
como água. O que fazer? As autoridades têm que estar
muito atentas, não só a quem vende como aos jovens
que a consomem. E agir convenientemente, mesmo
com os pequenos consumidores. Assustá-los. Fazê-los ver que, mais tarde ou mais cedo, se tornarão uns
inúteis. Vaguearão por aí sem compromisso de vida e
sem futuro. Veja-se o caso da zona da Calheta e das
Laranjeiras (não esquecer que, também ali, há uma
escola). Uma grande quantidade de pessoas, jovens e
mais velhos, vivem sem viver porque o vício das drogas os impede de ter projectos de vida. Deambulam
pelas esquinas e os cafés como sombras humanas despidas de força anímica e de interesse em ser pessoas
construtoras das suas personalidades. Estes seres não
são desprezíveis. Têm que constituir uma referência
para nos debruçarmos sobre o fenómeno da violência
doméstica, sobretudo a que atinge os pais e avós, e
tentarmos fazer regredir um fenómeno que é triste e
alarmante.
Ponto 2 – Um indivíduo colocou na internet a sua folha da pensão do mês de Agosto. Do lado esquerdo estava anotada a pensão a que tinha direito e que passava
um pouco dos 1000 euros. Do lado direito viam-se os
descontos. Assustador. Violentador do direito ao reembolso de quem descontou durante uma vida de actividade laboral. Para além do IRS, taxa extraordinária do
mesmo, contribuição extraordinária de solidariedade e
mais descontos que permanecem há demasiado tempo,
o senhor tinha cortes dos meses anteriores de tal monta
que no final só tinha para receber 470 euros. Gostaria
de saber porque razão esses últimos cortes não foram
feitos de forma faseada para que os pensionistas pudessem alimentar-se em Agosto. Não há dúvida que
estamos rodeados de ladrões.

É Uma Aldeia
Portuguesa Concerteza
AUGUSTO MACHADO

N

o mês de agosto os emigrantes fazem duplicar
a população em algumas aldeias do Norte do
país. A maioria chega da França e vai embora no
fim do mês. Temos o exemplo da aldeia de Longos, concelho de Guimarães onde os emigrantes
dão nova vida à terra que os viu nascer. Aldeia envelhecida e pobre com 700 habitantes recebe, em
agosto, mais de 1500 filhos da terra e a economia
local agradece.
A placa que recebe os visitantes, os filhos da terra, é a única no concelho de Guimarães que dá as
boas-vindas aos seus visitantes em cinco línguas.
Também não é por acaso, pois é a freguesia que tem
mais emigrantes e o facto não passa despercebido ali.
“São mais os carros franceses do que os portugueses”, constata um dos habitantes de Longos, Manuel
Cruz, ali nascido, há 81 anos. Até o próprio padre
João Cunha, prior de Longos há 26 anos, confirma:
“Claro que em agosto a população é mais do dobro...
mas nem todos vêm à missa”.
Isilda Silva, presidente da Junta de Freguesia, sabe
bem o que é passar férias na terra em agosto, pois
também ela já foi emigrante: “Eu nasci na Alemanha e lembro-me da ansiedade com que fazíamos as
malas para virmos a Portugal no mês de agosto. Era
uma alegria imensa”.
Matar saudades na rede. Este ano, a junta organizou
um jantar dedicado aos emigrantes. Para o próximo
ano, revela a presidente, “estamos a pensar fazer uma
festa de recepção aos nossos queridos emigrantes filhos desta terra”. Quando chegam, a autarca procura
saber se está tudo bem com as famílias. No resto do
ano, mantém contacto com a maioria através das redes sociais.
“Na freguesia são poucas as famílias que não têm
alguém no estrangeiro. Os que ficam são, maioritariamente, idosos e proprietários de alguns negócios
como cafés, confeções e carpintaria”, afirma a presidente.
A vaga de emigração na aldeia de Longos assim
como em muitas outras partes do País, teve o auge
nas décadas de 60 e 70, em plena crise do setor agrícola, fuga à guerra colonial e à repressão política da
ditadura e a pobreza.
“Foi nesta altura que muitos portugueses deixaram o
seu cantinho á beira-mar plantado”, diz António Ferreira, emigrante em França há 41 anos.
Bem disposto, constata que, “já tem mais anos em
França do que em Portugal”. A maioria trabalha em
Paris e Beausoleil, perto do Mónico.
Em Longos, o Café e Pastelaria da terra chama-se
Europa, é o ponto de encontro de grande parte dos
emigrantes daquela aldeia. Ali, no mês de agosto, é
sinal de casa sempre cheia e, à semelhança de outros
estabelecimentos, o negócio, “é cinco vezes maior
do que no resto do ano”, adianta o proprietário. Na
esplanada, joga-se o 51, jogo importado de França.
Mais ou menos animado, José Gomes, conhecido em
Longos como o “Zé Vigário”, está a jogar o 51 com
mais três emigrantes. Ele que também foi emigrante
desde 1973 trouxe o jogo de Paris para jogar no Café
Europa com os amigos. É assim que se divertem a
jogar o 51.
O nível de animação aumenta pelo número de martinis já ingeridos, é assim que passam as manhãs e,
alguns, as tardes. Enquanto jogam, gozam uns com
os outros e são felizes.
E, sentindo aquele “feeling”, de estar a reviver momentos de outrora, onde nasceram e aprenderam as
primeiras letras, as brincadeiras com os amigos, os
colegas da escola... Mas, como a maioria de outros
emigrantes, as circunstâncias da vida obrigou-os a
partir... Alguns, ei-los, agora felizes... de visita ao seu
torrão natal. Esta é, uma notícia agradável... que alguns ainda voltam, embora para passar férias.
Mas, quantos serão os que saíram e continuam
a sair do país e que, possivelmente, jamais voltarão...
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Conheça os adversários dos
3 grandes na Liga dos Campeões

Liga dos campeões
Grupo A	J	V	
E
1-Atlético Madrid
0
0
0
2-Juventus
0
0
0
3-Olympiacos
0
0
0
4-Malmö
0
0
0
Juventus - Malmö				
Olympiacos - Atlético Madrid				

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 Setembro 14h45
16 Setembro 14h45

Grupo B	J	V	
E
1-Real Madrid
0
0
0
2-Liverpool
0
0
0
3-FC Basel
0
0
0
4-Ludogorets Razgrad
0
0
0
Liverpool - Ludogorets Razgrad			
Real Madrid - FC Basel				

D	GM	GS	
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 Setembro 14h45
16 Setembro 14h45

Grupo C	J	V	
E
1-Benfica
0
0
0
2-Bayer Leverkusen
0
0
0
3-Monaco
0
0
0
4-Zenit
0
0
0
Monaco - Bayer Leverkusen 				
Benfica - Zenit				

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 Setembro 14h45
16 Setembro 14h45

O

Benfica irá defrontar o
Zenit e o Mónaco e reencontra o Bayer Leverkusen,
clube que eliminou há duas
épocas na Liga Europa.
O Porto irá deslocar-se a leste para jogar contra o Shaktar
de Donetsk e o Bate Borisov e,
por fim, enfrentará os bascos do
Athletic de Bilbao. Já o Sporting jogará contra o Chelsea de
José Mourinho, os alemães do
Shalke 04 e os eslovenos do
Maribor. Já são conhecidas as
equipas que FC Porto, SL Benfica e SC Portugal irão encontrar na fase de grupos da edição
2014-2015 da Liga dos Campeões, que este ano terminará
com a final de Berlim. O sorteio
que decorreu no Principado do
Mónaco ditou que os dragões,
naquela que é já a décima nona
participação na mais importante prova de clubes da UEFA,
vão defrontar, no Grupo H, os
ucranianos do Shaktar de Donetsk, os espanhóis do Athletic
de Bilbao e os bielorussos do
Bate Borisov. Numa altura em
que a região de Donetsk permanece fustigada pelos confrontos
entre o exército ucraniano e os
rebeldes separatistas, fica em
dúvida o local para a realização
dos jogos em casa do Shaktar.
O Benfica, depois de duas idas
consecutivas à final da Liga
Europa, será o cabeça de série
do Grupo C onde vai encontrar
dois treinadores portugueses.

Grupo D	J	V	
E D	GM	GS	P
1-Arsenal
0
0
0
0
0
0
0
2-Borussia Dortmund
0
0
0
0
0
0
0
3-Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
4-Anderlecht
0
0
0
0
0
0
0
Borussia Dortmund- Arsenal			
16 Setembro 14h45
Galatasaray - Anderlecht				
16 Setembro 14h45
Grupo E	J	V	
E
1-Roma
0
0
0
2-Manchester City
0
0
0
3-Bayern München
0
0
0
4-CSKA Moskva
0
0
0
Roma - CSKA Moskva				
Bayern München- Manchester City			

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Setembro 14h45
17 Setembro 14h45

Grupo F	J	V	
E
1-Barcelona
0
0
0
2-Paris SG
0
0
0
3-Ajax
0
0
0
4-APOEL
0
0
0
Barcelona - APOEL				
Ajax - Paris SG				

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Setembro 14h45
17 Setembro 14h45

Grupo G	J	V	
E
1-Sporting
0
0
0
2-Chelsea
0
0
0
3-Schalke 04
0
0
0
4-Maribor
0
0
0
Chelsea - Schalke 04				
Maribor - Sporting				

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Setembro 14h45
17 Setembro 14h45

Grupo H	J	V	
E
1-FC Porto
0
0
0
2-Athletic
0
0
0
3-Shakhtar Donetsk
0
0
0
4-BATE Borisov
0
0
0
FC Porto - BATE Borisov				
Athletic -Shakhtar Donetsk				

D	GM	GS	P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Setembro 14h45
17 Setembro 14h45

Os encarnados terão assim pela
frente o Zenit de São Petersburgo, treinado pelo português
André Villas-Boas, o Mónaco
de Leonardo Jardim e ainda os
alemães do Bayer Leverkusen,
equipa que as águias eliminaram na edição da Liga Europa
de há duas épocas. Já o Sporting
assinala o regresso à Liga dos
Campeões, cuja última participação na fase de grupos remonta à época 2008-2009, contra o
Chelsea de José Mourinho, os
alemães do Shalke 04 e os eslovenos do Maribor. Os campeões
em título, os espanhóis do Real
Madrid de Cristiano Ronaldo,
encabeçam o Grupo B que conta ainda com o Basileia, treinado
pelo também português Paulo
Sousa, o Liverpool e o Ludogorets da Bulgária. No Grupo A,
os finalistas derrotados na final
da última Liga dos Campeões, o
Atlético de Madrid, encontra os
italianos da Juventus, os gregos
do Olympiacos e o Malmö da
Suécia. O Arsenal, o Borussia
Dortmund, o Galatasaray e o
Anderlecht contituem o Grupo
D. O destaque principal vai para
o Grupo E, aquele que será seguramente o “grupo da morte”
da edição 2014-2015 da principal competição de clubes do
mundo. O Bayern de Munique
de Pep Guardiola encontra os
campeões ingleses do Manchester City, os russos do CSKA de
Moscovo e os vice-campeões

italiano da AS Roma, que continuam a ser liderados pelo veterano capitão Francesco Totti.
Por fim, no Grupo F o Barcelona irá defrontar os campeões
franceses do Paris Saint-Germain, os holandeses do Ajax e
os cipriotas do Apoel.
Homenagem a Eusébio e CR7
melhor jogador da Europa Já no
final do sorteio, Cristiano Ronaldo juntou mais um prémio à
já longa lista de distinções. Desta feita, o CR7 venceu o prémio
de melhor jogador a actuar na
Europa em 2013-2014, um troféu que o avançado português
nunca havia conquistado. Na
votação levada a cabo pela European Sports Media, Cristiano
Ronaldo superou o holandês Arjen Robben e o alemão Manuel
Neuer, para o que terão contribuído os 17 golos registados por
Ronaldo na última edição da
Liga dos Campeões, o recorde
da competição. Ainda antes da
cerimónia que antecedeu o sorteio propriamente dito o destaque também foi para um português. Eusébio da Silva Ferreira
juntamente a Alfredo Di Stefano, que morreram já em 2014,
foram homenageados pela organização que tutela o futebol europeu. Tanto Eusébio como Di
Stefano foram homenageados
enquanto dois dos mais importantes futebolistas da história do
futebol mundial.

Campeonatos Europeus - Classificação
Inglaterra
Premier League
	P	J	V	
1-Chelsea
9 3 3
2-Swansea City 9 3 3
3-Aston Villa
7 3 2
4-Manchester City 6 3 2
5-Liverpool
6 3 2
6-Tottenham
6 3 2
7-Arsenal
5 3 1
8-Southampton
4 3 1
9-Hull City
4 3 1
10-Stoke City
4 3 1
11-West Ham
3 3 1
12-QPR
3 3 1
13-Sunderland
2 3 0
14-Manchester U. 2 3 0
15-Newcastle
2 3 0
16-Leicester City 2 3 0
17-Everton
2 3 0
18-West Bromwich 2 3 0
19-Crystal Palace 1 3 0
20-Burnley
1 3 0

Espanha
Liga BBVA
E
0
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
2
1
1

D
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2

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

França
Ligue 1
E
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0

D
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A

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

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

D
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3

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

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

E
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

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

P	J	V	
6 2 2
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
3 2 1
2 2 0
2 2 0
2 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
0 2 0

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

Bell Fibe: 880 | Videotron: 255

Quinta-feira 4
- Vamos

Sábado 6
- Festa

de setembro

renovar a casa à

do

Portuguesa

de setembro

Sagrado Coração

de

Jesus

D
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
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À Terceira Jornada
Já há um Treinador Dispensado

O

Gil Vicente anunciou o
despedimento do João
de Deus, que assim é o primeiro treinador da I Liga de
futebol a deixar o cargo esta
época, após três derrotas sofridas em igual número de
jornadas no campeonato.
“Após reunião entre o presidente da Direção, António
Fiúza, e o técnico João de
Deus, no final do jogo entre
Gil Vicente e Marítimo, a Direção decidiu prescindir dos
serviços do treinador devido ao acumular de resultados
negativos”, lê-se em comunicado do clube de Barcelos.

O Gil Vicente é uma das três
equipas que ainda não somou
qualquer ponto no campeona-

to, juntamente com os recém-promovidos Boavista e Penafiel, tendo averbado hoje a sua
terceira derrota, ao perder em
casa com o Marítimo, por 2-1.

“A Direção agradece o profissionalismo e o brio com que o
treinador João de Deus desempenhou as suas funções e deseja-lhe sucesso para a sua carreira profissional”, acrescenta
o comunicado do Gil Vicente.
João de Deus, antigo defesa
central, de 37 anos, chegou ao
Gil Vicente na época passada,
concluída com o 13.º lugar.
Começou a sua carreira como
selecionador de Cabo Verde
(2008-2010), passando depois
por Ceuta, Farense (2010/11),
Atlético (2011/12) e Oliveirense (2012/13).

Não

estou no futebol para fazer
amigos, mas sim para triunfar”

A

ntes do seu regresso em
direto, com Marcelo Rebelo de Sousa, à antena da
TVI, o canal transmitiu as
duas partes da grande entrevista da jornalista, Judite Sousa a Cristiano Ronaldo. Esta quinta-feira (28 de
agosto) ouvimos o jogador,
na sua casa, a falar sobre a
sua vida pessoal. A segunda
parte da grande entrevista
que marcou o regresso de
Judite Sousa à antena da
TVI versou sobre aspetos da
vida privada de Cristiano
Ronaldo.
Com a voz ligeiramente trémula, mas mantendo a

José Mourinho, com quem
teve uma fase de claro sucesso e outro em que os resultados fizeram tremer o balneário
‘merengue’, Ronaldo foi mais
defensivo: houve “uma fase
complicada, não só em termos pessoais, mas de clube”.
Mas o ‘craque’ é perentório:
“não estou no futebol para fazer amigos, estou no futebol
para triunfar”. Sobre a vida do
seu filho, que tanta tinta fez
correr na imprensa, Ronaldo
manteve-se evasivo, pedindo
“privacidade” e adiantando
que o filho é, como ele, “um
cidadão do mundo”. Ainda
assim, à insistência de Judite

vinculado até ao Natal” com o
BES. Quando questionado sobre se fará novo anúncio para
o banco privado, respondeu
simplesmente “já veremos”.
Sobre Irina, a modelo russa
com quem namora, Cristiano
Ronaldo fala positivamente da
relação mas admite que não
pensa ainda em casar. A razão?
A maturidade que ainda lhe
falta. Ironicamente, quando
a pergunta incidiu sobre essa
mesma maturidade, Cristiano
Ronaldo não se atrapalhou:
“fui para Lisboa com 11 anos
viver sozinho”, recordou, sobre a sua ida para o Sporting,
algo que o marcou e lhe deu

1-Rio Ave
2-V. Guimarães
3-FC Porto
4-SC Braga
5-Benfica
6-Belenenses
7-Marítimo
8-Sporting
9-V. Setúbal
10-Moreirense
11-Nacional
12-P. Ferreira
13-Académica
14-Estoril Praia
15-Arouca
16-Gil Vicente
17-Penafiel
18-Boavista
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RESULTADOS
Académica 1-1 V. Setúbal
Belenenses 0-3 Guimarães
SC Braga 2-1 Estoril Praia
Gil Vicente 1-2 Marítimo
Penafiel 0-1 P. Ferreira
FC Porto 3-0 Moreirense
Nacional 2-0 Arouca
Benfica 1-1 Sporting
Rio Ave 4-0 Boavista
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4ª jornada - horas de montreal
Estoril Praia - Nacional
14/09 11:00
Arouca - SC Braga		
14/09 11:00
P. Ferreira - Gil Vicente
14/09 11:00
V. Guimarães - FC Porto
14/09 11:00
Marítimo - Penafiel		
14/09 11:00
Moreirense - Rio Ave
14/09 11:00
Boavista- Académica
14/09 11:00
Sporting - Belenenses
14/09 11:00
V. Setúbal - Benfica
14/09 11:00

P

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

Benfica B 3-1 Sp. Covilhã
FC Porto B 0-1 Santa Clara
Olhanense 3-0 Marítimo B
Beira-Mar 2-1 Sporting B
Desp. Aves 1-1 U. Madeira
Portimonense 3-2 Feirense
Chaves 1-0 Leixões
Freamunde 3-0 UD Oliveirense
V. Guimarães B 2-2 Oriental
Tondela 1-1 Ac. Viseu
Trofense 2-0 Atlético CP
Farense 1-1 SC Braga B

SC Braga B - Trofense
Atlético CP - Ac. Viseu
Santa Clara - Olhanense
Oriental - Benfica B h2h
Farense - FC Porto B	h2h
Feirense - Freamunde
UD Oliveirense - Tondela
Leixões - Desp. Aves h2h
Marítimo B - Beira-Mar
Sp. Covilhã - Chaves		
U. Madeira - V. Guimarães B	
Sporting B - Portimonense
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Estados Unidos (MLS)

fluidez da entrevista, Judite
questionou Ronaldo sobre a
vida diária, mas também sobre Mourinho, o BES e até a
mãe incógnita do seu filho.
CR7 respondeu a tudo. Ou
quase. Sobre os treinadores
que o marcaram, Ronaldo tem
resposta pronta: Sir Alex Ferguson, o ‘mister’ que o levou
para Manchester ainda com 18
anos e que é, ainda hoje, “um
amigo pessoal”, com quem
fala “muitas vezes”. Já sobre

sobre a nacionalidade do filho,
confirmou que era portuguesa,
“registado na América”, no
consulado nacional. Um outro
tema em que Ronaldo preferiu
manter-se na defensiva foi o
caso BES, o banco privado que
faliu sob a liderança de Ricardo Salgado e que há cerca de
uma década patrocina o jogador. “É uma “situação delicada” sobre a qual, admitiu, “não
se queria prolongar”. Ainda
assim, revelou que o “contrato

bases para que a transferência
para Inglaterra, um país cuja
língua mal falava, não o intimidasse. Sobre o seu dia-a-dia
no Real Madrid, o futebolista
português fala com a mesma
precisão com que bate um livre: por regra, é “quase sempre dos primeiros a chegar” e
“dos últimos a sair”. Treina,
tem cuidados com a alimentação e com o seu estilo de vida.
Mas confessa: “gosto de fazer
as coisas de forma tranquila”.

Grupo Este
P Equipa
1-DC United
2-Sporting KC
3-NE Revolution
4-Toronto FC
5-Columbus Crew
6-NY Red Bulls
7-Philadelphia U.
8-Chicago Fire
9-Houston Dynamo
10-Impact Montréal
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Grupo oEste
P Equipa
1-Seattle Sounders
2-LA Galaxy
3-Real Salt Lake
4-FC Dallas
5-Portland Timbers
6-Vancouver W.
7-Colorado Rapids
8-SJ Earthquakes
9-Chivas USA
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