
serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI 
mONDIAlE é pOrquE NÃO é mOstI mONDIAlE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lItrOs

grElHADOs sObrE cArvÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS iRO

1851 Ontario E. 
514.563.1211
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*Termos e condições no interior do jornal

mont-royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

saint-zotique
1221 Saint-zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Socializem

Números do iNvestimeNto público

Nos Açores dividem GoverNo 
e psd

PIRI PIRI PLATEAU
415 MONT-ROYAL EST, 

MTL QC H2J 1W2 • 514 504 6464

PIRI PIRI MASSON
3038 MASSON, 

MTL QC H1Y 1X6 • 514 419 5620
VISITEZ-NOUS

WWW.PIRI-PIRI.CA

O PSD responsabilizou o Governo Regional pelo “estado calamitoso” do 
sector da construção civil na região, por ter cortado nas obras públicas 

nos últimos dois anos, mas o executivo revelou que o investimento público 
tem crescido.

VER PáGinA 11

nas visitas ao Canadá (21 a 23 de setembro), o Vice-Pri-
meiro Ministro, Dr. Paulo Portas, e a Ministra da Agri-

cultura e do Mar, Dra. Assunção Cristas, far-se-ão acompa-
nhar pelo Secretário de Estado da inovação, investimento e 
Competitividade, Dr. Pedro Pereira Gonçalves, pelo Secre-
tário de Estado do Mar, Professor Manuel Pinto de Abreu, 
e ainda pelo Presidente da AiCEP, Dr. Miguel Frasquilho.

pAulo portAs de
visitA em toroNto
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cArNEIrO: Carta Dominante: Ás 
de Copas, que significa Princípio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: 
Não seja egoísta, pense nos sen-
timentos das outras pessoas. Pro-

teja as suas emoções tornando-se cada 
dia que passa num ser humano mais forte 
e então sim, será feliz! Saúde: Tente rela-
xar um p uco mais, anda com os nervos 
à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na 
forma como gere as suas finanças.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
A pessoa com quem sonhava 

há algum tempo poderá surgir inespe-
radamente. Aprenda a escrever novas 
páginas no livro da sua vida! Saúde: O 
seu nível de cansaço encontra-se eleva-
do, deve descansar e dormir mais horas.  
Dinheiro: Período favorável para novos 
negócios, poderá surgir uma proposta há 
muito aguardada. 
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta Dominante: 8 de 
Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Todos os conflitos se re-
solverão com muita calma e 

compreensão. Saúde: Momento estável, 
aproveite para descansar. A Vida espera 
por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco 
propício para investimentos em grandes 
proporções. Números da Sorte: 2, 9, 17, 
28, 29, 47

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Os seus filhos 
sentem a sua falta, dê-lhes mais 

atenção. Seja um bom professor, eduque 
para que os mais jovens tenham uma pro-
fissão, mas, sobretudo, eduque-os para a 
vida. Saúde: Poderá sentir alguns proble-
mas de ouvidos. Dinheiro: Fase equilibra-
da, sem alterações de maior. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta Dominante: 6 de Ou-
ros, que significa Generosidade.
Amor: A sua vida afetiva beneficia-
rá desta sua fase mais sentimen-

tal. A força e a humildade caminham de 
mãos dadas! 
Saúde: Nada o preocupará. 
Dinheiro: Não gaste as suas finanças em 
bens desnecessários. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm: Carta Dominante: O 
Carro, que significa Sucesso.
Amor: Cuidado com as atitudes 
que toma, revelarão falta de ma-

turidade sentimental. Perdoe-se a si pró-
prio! Saúde: Não se medique, procure um 
médico.
Dinheiro: Se quiser entrar num novo ne-
gócio, esta será a melhor altura. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta Dominante: 
Rainha de Paus, que significa 
Poder Material e que pode ser 
Amorosa ou Fria. Amor: Não fique 
desatento ao que se passa à sua 

volta. A força do Bem transforma a vida!
Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preo-
cupações. Dinheiro: Poderão surgir algu-
mas dificuldades. Números da Sorte: 7, 
22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Não deixe que o ciúme 
estrague a sua relação, quem 

sabe proteger-se das emoções negativas 
aprende a construir um futuro risonho!
Saúde: Não cometa grandes excessos 
alimentares. Dinheiro: Não está numa 
boa altura para contrair empréstimos.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgItárIO: Carta Dominante: 
O Mundo, que significa Fertili-
dade. Amor: Esclareça as situa-
ções conflituosas recorrendo ao 

diálogo. Uma personalidade forte sabe 
ser suave e leve como uma pena! Saú-
de: Cuidado para que possa evitar gripes 
e constipações. Dinheiro: Neste campo 
nada o afetará. Números da Sorte: 8, 17, 
22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO:Carta Dominan-
te: O Imperador, que significa 
Concretização. 
Amor: Aproveite este momento de 

boas energias para estar com o seu com-
panheiro. Saúde: Nada de preocupante 
nesta área. Dinheiro: A este nível nada o 
perturbará. Arrisque! O sucesso espera 
por si!
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquárIO: Carta Dominante: 6 
de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. 
Amor: Para que a sua relação per-

maneça estável, confie mais no seu amor. 
Saúde: Evite comer tantos doces para 
não prejudicar o seu organismo. 
Dinheiro: Poderá investir mais seriamente 
num projeto, se for esse o seu desejo. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta Dominante: Ás de 
Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade.
Amor: Não sofra por antecipação, 

porque assim não viverá as alegrias e fe-
licidades de cada momento que passa. 
Dedique algum do seu tempo à vida fa-
miliar e social. 
Saúde: Consulte o seu médico para que 
faça um check-up ao seu organismo.
Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá 
precisar de algum dinheiro mais tarde. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre
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quArtA-fEIrA
17 DE sEtEmbrO                             
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 tomar
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:30 verão total
 tomar
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
14:50 ler +, ler melhor
15:00 telejornalDireto
16:15 livre 
 pensamento
16:40 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:20 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:15 podium
22:15 livre pensamento
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
18 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 s. pedro do sul
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:45 verão total
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:45 A Opinião de 
 Nuno morais 
 sarmento
16:45 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:20 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
22:10 portugueses 
 pelo mundo
 copenhaga
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
19 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:45 verão total
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:30 visita guiada
16:55 O preço certo
17:45 Os Nossos Dias
18:20 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:20 visita guiada
22:05 tanto para 
 conversar
 manuela Azevedo, 
 tânia santos e
 Ana luandino
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
20 DE sEtEmbrO                               
01:30 Estranha forma de 
 vida - uma História 
 da música popular 
 portuguesa
02:00 biosfera
 materiais para uma 
 construção mais 
 Eficiente
02:35 só Energia
03:00 bom Dia portugal
 fim de semana
05:45 programa 
 a designar
08:00 jornal da tarde

09:15 prós e contras
 Dir. braga
11:15 programa 
 a designar
12:00 Atlântida - Açores
13:30 programa a designar
14:05 percursos
15:00 telejornalDireto
15:45 linha da frente
16:15 1ª liga de futebol
18:15 Inesquecível
 maria joão gama e
 Aristides teixeira
19:00 24 HorasDireto
20:00 cOOli
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:00 programa a designar
22:35 zona mista
00:50 cOOli

DOmINgO
21 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
06:00 programa 
 a designar
07:05 Nha terra Nha 
 cretcheu 2014
08:00 jornal da tarde
09:15 Aqui portugal
 peso da régua
13:00 Arraiais 
 madeirenses
15:00 telejornal
15:45 A Opinião de 
 josé sócrates
16:15 cOOli
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 programa 
 a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:05 programa a designar
22:45 só visto!
23:30 Arraiais madeirenses

sEguNDA-fEIrA
22 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora NósDireto
08:00 jornal da tarde
09:15 programa 
 a designar
09:45 Há tarde
 Estreia
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:20 prós e contras
23:05 Especial 
 saúde 2013
23:45 sinais de vida
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
23 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 Agora Nós
08:00 jornal da tarde
09:15 programa 
 a designar
09:45 Há tarde
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos 
 a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 programa 
 a designar
16:30 biosfera
17:05 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:20 podium
22:45 biosfera
23:25 portugal 3.0
00:26 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira
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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 reservas: roberto carvalho 514-237-3994.

GrANde FestA dos 30 ANos dA mArcHA do orieNtAl
O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar/dançante para celebrar o 
30º aniversário da Marcha do Oriental no dia 11 de outubro pelas 19h30. A festa será 
animada pela Fátima Miguel e o DJ Fernando Vinagre. Todos são Bem-vindos. Para 
mais informações ou reservas: 514-342-4373.

exposição dAs obrAs dA cANdie mArtiNs
A Casa dos Açores do Quebeque, vem por este meio informar a comunidade sobre 
a exposição das obras da Artista-Pintora Candie Martins. A exposição vai iniciar na 
sexta-feira, dia 26 de setembro de 2014 a partir das 18h30 na Casa dos Açores situada 
no 229 rua Fleury O. para mais informações: 514-388-4129.

JANtAr ANuAl Grupo corAl sANtA cruz
Grupo Coral Santa Cruz organiza o seu jantar anual, no dia 4 de Outubro às 19h30. 
Animação DJ Entre Nós com Mario Silva e Luis Melo. Bilhetes à venda da secretária da 
missão, até o 26 setembro, não haverá bilhetes à venda à porta. Adultos 30 melodias, 
criança (5-10 anos) 15 melodias. para mais informações: 514-844-1011.

moNt-tremblANt e colHeitA de mAçã
O (CASCM) organiza, no quadro das atividades para a 3a idade, um passeio ao Mont-
-Tremblant e à colheita das maçãs dia 3 de outubro. Saí da do CASCM às 8h00, regres-
so às 16h30. Se tem 55 anos e mais e quer participar nesta atividade, deverá contactar 
o CASCM para obter mais informações.Tel: 514-842-8045.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-zotique
1221 Saint-zotique E.
514-278-2900

49$
por

mês1

   1 Go de dados2

   Chamadas ilimitadas
   em todo o tempo,3

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas4

      (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail5

v

Socializem

Pacote Standard

v
v

v

Inclut

l’AVANTAGE Fido

Telefones inteligentes
à partir de 0$

com entendimento Balance24 de 2 anos6

Fique em contacto com as redes sociais

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier 
cette épreuve. Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

Mécanique à 100 % du format final
SORTIE FINALE à 100 %

AdMat 10,25"x13,5"

100 % 50 % 0 %

B110794 10,25x13,5_Admat_SOCIAL_FR
2014-07-30 AR 
Épreuve #1 Page 1
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 FINAL-LIVRÉ

GRAPHIQUES M&H | Cité Multimédia

87, rue Prince, bureau 310, Montréal QC  H3C 2M7 
Tél. : 514 866-6736 | Téléc. : 514 875-0401 
mh.ca | production@mh.ca

Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance 
s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido au Canada. Consultez fido.ca/itinerance pour obtenir de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au pays. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de 
deux ans. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Données 
additionnelles : 10 $ pour 500 Mo ; utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fido.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à l’utilisation. 3. Le temps d’antenne ne comprend 
que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 4. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fil 
canadiens, américains ou internationaux. Les messages texte entrants et sortants à tarification additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 
5. Le service permet la réception et la sauvegarde d’au plus trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. 6. Nokia Lumia 635 à 0 $, Moto G LTE à 50 $ et Sony Xperia M2 à 100 $, sous réserve, pour chacun, d’une nouvelle activation 
avec une entente Balance24 de deux ans et un forfait standard. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil s’appliquent conformément à votre entente de service. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce 
utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions

Socialisez

Samsung Galaxy S4

Nokia  
Lumia 635

Moto G LTE Sony  
Xperia M2

Restez en contact avec vos réseaux sociaux

Téléphones intelligents  
à partir de 0 $

avec entente Balance24 de 2 ans6

›  1 Go de données2

›  Appels illimités  
en tout temps,3  
partout au Canada+ 

›  Messages illimités4  
(messages texte, image et vidéo internationaux)

›  Afficheur et  
Messagerie vocale5

Forfait standard

49 $
par 

mois1

 Inclut 

l’AVANTAGE Fido
Fido Rendez-vous • Prenez rendez-vous pour parler de votre forfait et de vos services avec un conseiller qui s’est familiarisé avec votre dossier
Fido à l’écouteMC • Évitez les systèmes automatisés et parlez à un conseiller
FidoDOLLARSMC • Utilisez vos FidoDOLLARS pour économiser sur votre prochain téléphone

Logo du détaillant ici.
Noir et blanc,  
ou en couleur

Adresse de votre succursale ici. 
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk  
est recommandée.

Adresse d’une 2e succursale  
s’il y a lieu. 
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk  
est recommandée.

DO N
OT P

RIN
T

Fido Rendez-vous     Faça uma consulta para falar sobre seu pacote e os seus serviço com um conselheiro que está familiarizado com o seu caso

Fido à l’écouteMC       Evite os sistemas automatizados e fale com um conselheiro

FidoDOLLARSMC        Use os seus FidoDOLLARS para economizar no seu próximo telefone

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

Domingo: 10h00-13h30

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

EDiTORiAL

os trAbAlHAdores têm eNormes desAFios pelA FreNte

O mercado de trabalho português enfrenta não 
só pressões tecnológicas, como uma trans-

formação económica. Sectores como a construção 
atravessão períodos de contracção, da qual pro-
vavelmente não recuperarão, mesmo depois de a 
economia arrancar. O resultado é um crescimento 
significativo do desemprego estrutural. Quase oito 
em cada dez desempregados com mais de 45 anos 
estão à procura de trabalho há mais de um ano.

os desempregados portugueses mais velhos não 
estão a conseguir regressar ao mercado de trabalho. 
Quase 56% está à procura há mais de dois anos. e 
a situação tem-se agravado. no inicío de 2011 eram 
apenas 42%.
especialistas da área têm alertado para os riscos que 

envolve estar muito tempo afastado do mercado de 
trabalho. Muitas dessas pessoas podem não conse-
guir voltar a estar empregados, devido a uma mistura 
de baixas qualificações e alterações da estrutura pro-
dutiva nacional. existe em portugal um problema ge-
racional difícil de resolver. temos uma geração que 
não tem lugar no mercado de trabalho... nenhum país 
atravessa um choque geracional como o nosso.
Mas como se não bastasse tudo isto, o trabalho é 

cada vez mais mal tratado. os espaços laborais são 
de medo e de opressão. Ludibria-se, tenta-se escon-
der a realidade, mesmo quando ela está aos olhos de 
todos. os últimos episódios com o Banco espírito 
santo são mais uma parte da mesma história. em 
tempo de férias, muitas da malas já não são feitas 
para rumar à praia. agora as malas são feitas para ru-
mar ao trabalho, numa terra do sonho emigrante. no 
total, terão saído nos últimos seis anos mais de 500 
000 pessoas...são milhares de jovens qualificados, 
condenados a carregar a terra e os céus aos ombros, 
enquanto o governo português está de férias, numa 
pureza alpinista e sem resultados á vista, nem ideias 
para um portugal melhor.
o desemprego de longa duração, tem sido objecto 

de investigação aprofundada sobre as suas causas e 
consequências. um período alargado sem trabalho, 
mais de seis meses tem consequências de longo prazo 
graves para a pessoa afectada, a sua família e a sua 
comunidade. 

um estudo da universidade de oxford,  concluiu 
que em duas décadas 47% dos postos de trabalho, 
estarão em risco. isto é, passam a ser desempenha-
dos por uma máquina. na sua análise, apresenta uma 
escala de probalidades para cada tipo de emprego: al-
guém que trabalhe em telemarketing e siga um guião 
muito rígido nas chamadas telefónicas, tem 99% de 
probalidades de perder o emprego, enquanto um te-
rapeuta que tem de interpretar emoções tem apenas 
0,003%. Á medida que o software evolui, continua-
rá a haver necessidade de contabilistas 94% e bom-
beiros 17%. o aumento da produtividade provocado 
pela introdução de novas tecnologias fará crescer 
rendimento, o que significa mais procura por bens e 
serviços e um novo ciclo de criação de emprego.
a agricultura já passou por um processo de automa-

tização, assim como a indústria. terá chegado a vez 
dos serviços? 
Quanto mais tempo alguém está desempregado, 

mais dificuldades tem em encontrar trabalho, seja 
por degradação das suas capacidades, motivação ou 

preconceito do empregador. um estudo da reserva 
Federal de chicago concluía que no primeiro mês  
no desemprego existiam 34% de possibilidades de 
encontrar trabalho no mês seguinte, mas a partir do 
sétimo mês essa percentagem já tinha descido para 
os 19%.
segundo a universidade de columbia, quem sofreu 

despedimentos colectivos durante a recessão de 1982 
dos eua!... ganhava 20 anos depois menos 20% do 
que os seus pares. desempregados de longa duração 
tendem também a ter uma situação de saúde pior e 
filhos com uma performance académica pior, referia 
outro estudo de 2013 do urban institute. comunida-
des com taxas mais elevadas de trabalhadores desem-
pregados tendem a ter taxas de criminalidade e de 
violência mais elevadas.

num mundo já muito assimétrico, muitos temem 
que as transformações que se adivinham no mer-
cado de trabalho aprofundem mais as desigualda-
des e a tensão social. 
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FOTO DA SEMAnA

coisAs do (verão) corisco

O verão está acabando mas ainda se vá fazendo 
uns passeiozinhos de mota porque sabe bem, 

dá saúde e faz crescer. Foi o caso de sábado, dia 13 
de setembro que, por acaso, foi um pouco azaroso 
devido a chuva que veio estragar um passeio que 
se anunciava magnifico. 
ainda não vos disse que o passeio foi para angariar 

dinheirinhos para crianças queimadas, muito quei-
madas, e organizado pela “ Fondation des pompiers 
du Québec pour les grands brûlés | www.fondation-
despompiers.ca”. os dinheiros vão servir para pagar 
um campo de férias para estas crianças. isto foi or-
ganizado pelos voluntários, de a a Z. a saída deu-
-se na caserna dos bombeiros na rua notre-dame, 
Hochelaga, com destino a saint-roch-de-l’achigan, 
depois de um bom almoço na caserna desta cidade, a 
coisa complicou-se. Foi chuva durante os 45 minutos 
de viagem até a avenida de gaspé. já há tempos que 
não apanhava tanta água nesta feição..... não precisa 
de dizer que cheguei a casa com os pés a nadar nas 
botas... para aqueles que não sabem o que é chuva 
e motas, os pingos são como agulhas  a baterem na 
cara. a noite na caserna de Hochelaga, mas já fui de 
carro, foi servido um ótimo jantar acompanhado de 
boa musica ao vivo e serviço de bar completo. tudo 
isto por 35.00 dólares.

Houve ofertas de presença, a noite foi muito bem 
passada, a direção esta de parabéns. pró ano estou lá 
se deus quiser. 
P.S. Já disse e repito, não precisa ter mota para 

participar, todos são bem-vindos.
JOSé DE SOUSA

AMiGAS DA SEMAnA

CASAL DA SEMAnA

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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A vidA é como um comboio que pAssA!... 
ou viAJAmos Nele, ou FicAmos No ApeAdeiro

Viver a vida!.. não é só passar por ela, contorna-
-la e ficar alheio à sua veracidade. Mas sobre 

tudo saber resgata-la, e vive-la com grande intensi-
dade. Temos que parar em todas as estações, para 
ficarmos a conhecer bem por onde passamos. 
Já não falo das estações rodoviárias de Portugal porque 

são muitas. Estou apenas a referir-me às quatro estações 
do ano, ou sejam as da vida!..Que são muito poucas, e 
muito curtas, e por isso mesmo, têm que ser bem vivi-
das e bem apreciadas. para que um dia mais tarde não 
hajam arrependimentos, tais como; aí se eu soubesse!... 
tinha feito isto, ai se eu soubesse!.. tinha feito aquilo. a 
vida, todos nós temos de exercer o direito de a viver a 
cem por cento. 
Muito embora, que alguns pensem: sou um grão de 

areia espalhado no Hemisférico, sou uma entidade geo-
gráfica infeliz. Não há duvida, que nós acabamos por 
ser o reflecto daquilo que pensamos quotidianamente.  
temos que ser positivos, porque a nossa compreensão 
sobre o universo, é muito pequena, para que possamos 
julgarmo-nos a nós próprios, ou quem quer que seja 
nesta vida. eu sempre ouvi dizer, que o Mundo pertence 
àqueles que sonham, e que ousam viver os seus sonhos. 
não podemos de maneira nenhuma, viver agarrados 
ao passado, porque podemos estagnar, e, não evoluir. 

temos que acompanhar a evolução das coisas, e sobre 
tudo viver intensamente todas as oportunidades que se 
deparam na vida.
não nos podemos fechar em nós próprios, construin-

do uma barreira à nossa volta, e ter medo de atravessar 
a estrada, essa mesma barreira pode-nos proteger de 
certas coisas, mas também pode impedir que a felici-
dade chegue até nós. temos que tomar iniciativas, não 
ter medo de sair à rua quando está a chover, sobre tudo 
que não somos feitos de chocolate!... para sermos feli-
zes precisamos de ter coragem, e tendo sempre em vista 
que os sonhos de ontem, podem ser a esperança de hoje, 
e que se podem converter em realidade amanhã. para 
triunfar na vida não é importante chegar em primeiro 
lugar, o importante é chegar!, levantando-se cada vez 
que cairmos, porque esse mesmo terreno pedregoso e 
sinuoso, todos de uma maneira ou de outra temos que 
passar por lá. Uns por falta de coragem ficam pelo ca-
minho, outros à força de sacrifícios, e coragem conse-
guirão superar todos os obstáculos e chegar até à meta. 
não esquecendo aqueles astuciosos que sonharam e que 
tiveram a coragem de viver os seus sonhos, e, que se 
prepararam antecipadamente, para essa grande aventu-
ra, que é a escalada da vida. eles foram empreendedo-
res, estrategistas, persuasivos, e optimistas,
por isso tiveram êxito com as metas que traçaram.
Eles fizeram da vida uma aventura, porque tiveram 

uma visão panorâmica.
da sua própria existência, sem nunca desistir dos seus 

sonhos. 

JOSé DA COnCEiÇÃO

parabéns a josé brites e suzi silva pelo
enlace matrimonial no sábado 13 de setembro.
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10 luGAres pArA comer FrANGo NA comuNidAde

SyLViO MARTinS

Para celebrar os meus 10 anos no 
jornal A Voz de Portugal. Esco-

lhi os meus melhores 10 “TOP 10” na 
comunidade. Esta semana escolhi 10 
dos melhores lugares onde o frango é 
“REi” na comunidade.

A qUinTA OnTáRiO
este lugar é um dos meus pre-

ferido porque está num lugar bastante 
agradável, esplanada bastante confor-

tável e também onde se come muito 
bem.

CHURRASCARiA JAnO
esta churrascaria foi sempre uma 

das melhores na comunidade. um fran-

go sensacional, picante ou não, com 
molho ou não, o frango é excelente. 
um lindo ambiente e muita boa comi-

da.

CHEZ DOVAL
todos os restaurantes tem uma 

visão estratégica. este restaurante é 
um dos mais pequenos mas é um dos 

melhores. durante muitos anos foi 
e é ainda um dos melhores da comu-
nidade, com uma excelente ementa, 
qualidade e os proprietário são muitos 
simpáticos. o frango é uma delicia mas 
não devemos esquecer o resto da sua 
ementa. 

PARADiS DU POULET
o restaurante “paradis du poulet” 

é um dos lugares que eu adoro, perto da 
minha casa, um frango bastante sabo-
roso e há sempre estacionamento nos 
arredores. os proprietários deste res-
taurante trabalharam muito para fazer 
deste restaurante um grande sucesso. 
tudo o que eles fazem é bom, e, os 
preço são bons. Vale a pena dar uma 
vista d’olhos.

CASA DO ALEnTEJO
o restaurante “casa do alentejo” 

foi sempre um dos melhores. não sei o 
que eles metem no frango, mas quando 

sai de lá. eu estou sempre “cheiinho 
como um pote”. Boas porções, frango 
gostoso 

CHURRASqUERiA 
PORTUGáLiA

a churrasqueira portugalia tem um 
nome que vai sempre ficar nele, “Va-
mos ao costa”, hoje em dia, não diz 
nada para este lugar mas esta churras-
queira ficará sempre “O Costa” apesar  
de ter uma equipa fantástica e um pro-
prietário chato mas admirável. nos úl-
timos anos o frango se come em 1001 

maneiras mas o portugália é o único 
lugar que tem um sabor mais “cajun” 
que sobressai de todas as churrasquei-
ras. “não há melhor que portugália”.

COCO RiCO
Muitos vão dizer porquê coco 

rico? eu sei porquê... É muito simples. 
em primeiro lugar o restaurante coco 
rico tem uma longa história nesta co-
munidade. em segundo, o frango não 
é feito na brasa mas o sabor do fran-
go é um dos melhores em Montreal e 
ninguém pode o tirar de lá. o frango 
é feito de uma tal maneira que todos 
adorem o frango e as suas batatinhas. 
pequenina nota para os amadores de 
leitão, aqui no coco rico ninguém é 
capaz de fazer melhor que lá, um ver-
dadeira delícia.

RESTAURAnTE CAnTinHO
Quem não conhece o restauran-

te cantinho? eu conheço porque tudo 
o que eles tem é uma verdadeira de-
licia. o frango grelhado na brasa, um 
preço indiscutível e com fartura. sem 
esquecer que tem três salas, uma linda 
esplanada e um grande profesionalis-
mo onde muitos tentam copiar mas não 
conseguem. 

PiRi PiRi
o piri piri abriu as suas portas 

alguns anos atrás e que, em pouco 
tempo, fizeram-se falar deles através 
de Montreal. Qualidade superior, pre-
ços bastante interessante e fez os por-
tugueses correr ver o jornal a Voz de 
portugal para saber qual é o especial da 
semana. uma ementa bastante variado 
e saborosa. o proprietário do piri-piri 
Masson e Mont-royal tem uma manei-
ra de funcionar que está a conquistar 
a cidade de Montreal, pouco-a-pouco.

ROMADOS
Quem não conhece o romados, 

começou a ser conhecido como uma 
padaria portuguesa mas a parte chur-
rasqueira é que fez o seu nome. através 
dos anos o romados fez um nome bas-
tante indiscutível como o melhor fran-
go em Montreal. sem esquecer as suas 
batatinhas fritas que são uma delícia. 
A escolha e os comentários feitos 

sobre este restaurantes são da auto-
ria deste seu servidor e não refletem 
necessariamente a opinião do Jornal 
A Voz de Portugal. Espero que todos 
gostaram o meu “TOP 10” do Fran-
go, até a próxima edição.
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Sábado 13 de setembro na Casa 
dos Açores do quebeque teve um 

evento marcado pelos mordomos da 
Santa Cruz, o senhor Viriato e a Sra. 
Conceição Freire. 
eles organizaram um jantar de agra-

decimento às pessoas que trabalharam, 

ou colaboraram, nas grandes festas do 
espírito santo da santa cruz de 2014. 
uma ideia muito apreciada pelas 110 
pessoas presentes e tiveram a ideia 

de oferecer a todos os presentes uma 
linda lembrançazinha “troféu” com a 

bandeira e coroa do espírito santo, e 
rosas as senhoras que ajudaram. Foi 
realmente um gesto inesquecível. Mais 
uma vez, parabéns ao senhor viriato, 
esposa e à toda a sua família por terem 

abrilhantado as nossa festa do espírito 
santo com muito carinho e beleza. um 
grande obrigado à comunidade portu-
guesa de Montreal.

JANtAr de AGrAdecimeNto

1- pINturA    quinta-feira às 18h30
2- ArtEs E lAbOrEs   quinta-feira às 13h30
3- pErgAmINHO   quinta-feira às 13h30
4- tApEtEs DE ArrAIOlOs  sexta-feira às 18h30
5- tuNA D’OIrO   segunda-feira às 19h00
6- sAúDE E bEm-EstAr
    gINástIcA    terça e quinta-feira às 17h00
7- INglês OrAl E EscrItO   terça-feira às 18h30
8- frANcês OrAl   terça-feira às 18h30
9- pOrtuguês (NívEl 1, 2 E 3) terça-feira às 18h00
10- cOmputADOrEs    
 A- Nível 1   terça-feira às 18h30
 B- Nível 2   quarta-feira às 18h30
11- cIêNcIAs rElIgIOsAs
 A- Advento de fé  No Advento
 B- Questões de fé  quinta-feira-19h00
12- vAmOs cOmEr juNtOs  quarta-feira-12h00
13- DANÇA Em lINHA     
 A- Nível 1    quinta-feira – 18h30
 B- Nível 2   quarta-feira – 19h00
14- DANÇA DE sAlÃO   quinta-feira -19h00
15- rANcHO    segunda e terça-feira – 18h30
16- bOrDADO    quinta-feira – 18h30
17- NA cOzINHA cOm
      A lAurA E ANA   quarta-feira-18h00
18- vIOlA    quinta-feira – 18h00
19- YOgA    segunda-feira – 18h30
20- Os AmIgOs DA bIblIOtEcA 
       - Ciclo de leitura    quarta-feira – 19h00
21-  “quEm sAI AOs sEus…” atividade pontual
22- sANtA cruz tEm tAlENtO atividade pontual
23- prAtA DA cAsA     atividade pontual
24- clAvE DE fé    (Missas com fadistas, 
      Ranchos Folclóricos
      e Filarmónicas em fevereiro).

inSCREVE-TE Já
LUGARES LiMiTADOS

Cursos da utl
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fAbrIcANtE DO mAgAlHÃEs
vENcE cINcO prémIOs INtErNAcIONAIs
A JP Inspiring Knowledge, fabricante do Magalhães, 

voltou a ganhar cinco prémios de design internacionais 
e já contabilizam 12 por design, informa o TeK. Co-
nhecida por ter fabricado o Magalhães, a JP Inspiring 
Knowledge voltou a conquistar cinco prémios de de-
sign internacionais. Já vão em 12 prémios em termos 
de design do computador portátil Magalhães, um pro-
duto que tira partido do design de referência Classmate 
da Intel.As distinções foram atribuídas nas categorias 
de Dispositivos eletrónicos e digitais, no âmbito da A’ 
Design Award Competition. A nomeação para os pré-
mios já tinha dado a cinco modelos do Magalhães a 
oportunidade de estar no Museum of Outstanding De-
sign, em Itália e agora, em Dublin e Amesterdão.

políticA de imiGrAção do cANAdá
“tem sido um eNorme FAlHANço”
O deputado federal canadiano Andrew Cash 

do nDP (esquerda) disse hoje à agência Lusa 
que a política de imigração do Governo Conser-
vador tem sido um “enorme falhanço” e tem cau-
sado “muito sofrimento” às famílias portuguesas.
 “o programa do trabalhador estrangeiro temporário 

tem sido um enorme falhanço do governo (conserva-
dor). Habitualmente quem era suficientemente bom 
para trabalhar, podia aqui ficar, e têm-se verificado 

alguns problemas com famílias portuguesas porque 
vêm alguns familiares com um contrato de trabalho 
e depois passados uns anos mandam-nos para casa”, 
disse andrew cash, em entrevista à agência Lusa. o 
deputado do ndp (partido dos novos democratas) 
eleito por davenport, em toronto, o círculo eleitoral 
onde reside a maior comunidade portuguesa, lamen-
tou ainda o facto de este “não ser o canadá que deve 
ser”.este não é o canadá que acredito que devemos 
ter. se temos cá falta de trabalhadores, então devem 
cá poder ficar, e começar uma vida aqui. Foi assim 
que o país foi feito e o governo tem-nos afastado dis-
so, causando muito sofrimento a muitas pessoas da 

minha comunidade (davenport)”, salientou.andrew 
cash também abordou a política federal da imigração 
para a província do ontário, nomeadamente toron-
to, considerado o motor económico do canadá.”este 
Governo tem tirado milhões de dólares do progra-
ma de estabelecimento de imigração no ontário e 
passou-o para o oeste do país, nomeadamente para 
alberta e saskatchewan, enquanto aqui (ontário) 
temos empresas, nomeadamente na área do comér-

cio, a necessitar de trabalha-
dores. o governo (federal) 
não parece compreender a 
realidade aqui”, frisou.o de-
putado criticou ainda o novo 
modelo ‘express entry’ de 
imigração, a entrar em vigor 
em janeiro de 2015, “pois 
quem tiver maiores qualifi-
cações terá prioridade e não 
se tem em consideração a 
questão familiar, dos que já 
cá estão e que se encontram 

à espera dos familiares para poderem juntar”.”no 
meu círculo eleitoral tenho famílias como é o caso 
de trabalhadores temporários, que têm filhos nas es-
colas, e agora o governo quer mandá-los embora. se 
trabalham e querem construir aqui uma vida, deve-se 
construir um sistema de imigração que privilegie es-
sas famílias”, concluiu.davenport, área localizada na 
cidade de toronto, tem cerca de 100 mil habitantes e 
é o círculo eleitoral onde reside a maior comunidade 
portuguesa, com 27,4 por cento, segundo dados de 
2011.calcula-se que existam no canadá cerca de 550 
mil portugueses e lusodescendentes, estando a gran-
de maioria localizada na província do ontário.

burlOu mArIDOs, EstADO 
E Até EurOpA E pODE sAfAr-sE
O Jornal de Notícias relata a história de Maria Marga-

rida, uma mulher com burlas a preencher-lhe o ‘curri-
culum’ nas últimas décadas e que ainda pode escapar 
à cadeia. Conta o Jornal de Notícias que Maria Marga-
rida, uma empresária do Porto que nas últimas duas 
décadas terá burlado maridos, namorados, o Estado 
e até a União Europeia, pode escapar à cadeia. Con-
denada inicialmente a uma pena de 20 anos, que de-
pois foi reduzida para 10, a mulher acusada de burlas 
terá visto a sua pena ser reduzida para seis anos. A 
razão? Três dos crimes de que é acusada terão sido 
declarados prescritos. O facto de a pena ser menor e 
de ter estado em prisão preventiva poderão permitir-lhe 
pedir a liberdade condicional.Com 52 anos, Maria foi 
considerada o cérebro de um esquema que consistia 
na criação de empresas ‘fantasma’ pelas quais rece-
bia apoios do Estado e de Bruxelas. Conta o mesmo 
jornal que, à semelhança de outras sessões, voltou a 
não comparecer em tribunal, o que lhe valeu uma multa 
de 204 euros, já que não apresentou justificação. Além 
de enganar Estado e União Europeia, passava-se tam-
bém por figura da alta sociedade, envolvendo-se com 
homens endinheirados. Maria vive ainda na mesma 
moradia em Matosinhos, avaliada em 400 mil euros e 
paga, na totalidade, por um ex-namorado.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.

sAbiA que dois terços do muNdo 
ForAm descorbertos pelos
portuGueses

Talvez ou provavelmente não sabe... MAS é 
VERDADE... Foram os Portugueses os pri-

meiros a chegar aqui:
1434 - cabo Bojador
1471 - equador
1488 - cabo de Boa esperança
1498 - india
1500 - Brasil
1513 - china
1522 - austrália
1542 - california
1543 - japão
1550 - nova Zelândia

austrália foi descoberta por navegadores portugue-
ses em 1522 segundo a agência de noticias reuters, 
por Fernando tavares 07-12-13 e portugal Map dis-
coveries, foi encontrado um novo mapa que prova 
que não foram os ingleses, nem os holandeses que 

descobriram a austrália.
o mapa do século iVi, com referências e informa-

ções pertinentes escrito em português, foi encontrado 
numa biblioteca de Los angeles e prova que foram 
navegadores portugueses os primeiros europeus a 
descobrir a austrália. os factos são agora invertidos, 
pois foi o navegador português cristóvão de Men-
donca e a sua frota de quatro barcos liderado por este 
explorador para o Botany Bay em Sydney. Eles fi-
zeram esta grande descoberta a cerca de 250 anos 
antes do capitÃo jaMes cooK, ter decla-
rado e reclamado este lugar para a coroa inglesa em 
1770. 
O que pode significar esta nova descoberta? Muita 

coisa,... a verdade é que, mais uma vez, os portugue-
ses tem mais uma prova em que eles efetivamente 
redefiniram o mundos nesta época. Devemos chamar 
mais atenção aos nossos jovens e despertá-los para 

os feitos dos nossos antepassados dos quais tanto 
nos orguLHaMos.   para onde Foi o teM-
po dos Mares e de enorMes riQueZas 
patriMoniais.....aos políticos que tem adminis-
trado e roubado portugal... acredito que portugal 
cai mas que vai novamente se LeVantar ...du-
rante a minha viagem a Lisboa e aos acores encon-
trei jovens com a mesma atitude dos jovens daqui de 
Montreal eles detestaM a politica e os políticos 
desta geração, é uma geração corrupta, tanto 
aqui em Quebeque como em portugal.
Acredito se guardamos os nossos valores que os 

nossos pais nos transmitiram o respeito, amizade, 
amor ao próximo, honestidade, lealdade, deter-
minação, saber lutar e trabalhar para deixar aos 
nossos filhos e netos estes valores que não se com-
pra, não se vende, e não é roubado SAiREMOS 
SEMPRE VEnCEDORES.

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

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

FRAnCiSCA REiS

prOcEssO DE prIvAtIzAÇÃO DA
tAp AvANÇA NAs próxImAs sEmANAs
O ministro da Economia, António Pires de Lima, re-

velou que o processo de privatização da TAP poderá 
avançar nas próximas semanas, fazendo saber que 
foram rececionadas “mais de três manifestações de 
interesse na privatização total e parcial da TAP”. O 

processo de privatização da TAP pode iniciar-se nas 
próximas semanas depois de a TAP ter recebido três 
propostas de interesse, informou o ministro da Econo-
mia, António Pires de Lima, à RTP. Contudo, este pro-
cesso poderá não ficar concluído este ano. Pudemos 
constatar no último mês que tivemos não uma, nem 
duas, nem três, mas mais de três manifestações de 
interesse na privatização total ou parcial, o que deve 
fazer o Governo ponderar sobre a oportunidade de 
avançarmos para este processo”, disse o ministro.O 
interesse surge por parte de Miguel Pais do Amaral 
em parceria com o norte-americano Frank Lorenzo, 
indicou o Diário Económico na semana passada.No 
entanto, Pires de Lima garante que “não há nenhu-
ma decisão tomada”, indicando que “o processo de 
privatização “deve estar em cima da mesa, nomeada-
mente nas próximas semanas”, afirmou o ministro.”O 
relançamento da privatização da TAP se não for fei-
to nas próximas semanas e se a operação não for 
concretizada nos próximos meses, admito que já não 
seja muito curial lançar a privatização da TAP durante 
o ano de 2015, que é um ano de eleições”, rematou.

DívIDA públIcA DA mADEIrA AscENDE
A quAtrO mIl mIlHõEs DE EurOs 
O secretário Regional do Plano e Finanças da Madei-

ra, Ventura Garcês, disse, à margem da apresentação 
do novo portal de estatísticas da região, que a dívida 
pública do arquipélago ascende a 4.000 milhões de 
euros. Devido à omissão de contas públicas, a Região 
Autónoma da Madeira foi confrontada, em 2012, com 
uma dívida pública de 6,3 mil milhões de euros, peran-
te a qual foi obrigada a recorrer a dois empréstimos do 
Governo da República, no valor de 2,6 mil milhões de 
euros, que tiveram, como contrapartida, o aumento ge-
neralizado dos impostos na região. Em consequência 
das exigências do Plano de Ajustamento Económico 
e Financeiro (PAEF), o secretário regional reconheceu 
que “as contas, agora, são muito mais transparentes e 
muito mais atuais”. “De acordo com os regulamentos 
estatísticos, somos obrigados, trimestralmente, a fazer 
o reporte”, acrescentou.Devido ao cumprimento destas 
regras, Ventura Garcês contabilizou a dívida pública 
regional nos 4.000 milhões de euros. “Estamos a falar 
de um dívida - a consubstanciada no Eurostat que é a 
que interessa para os rácios internacionais”, disse. O 
responsável pelo Plano e Finanças da Madeira revelou 
ainda que o Orçamento Retificativo deverá ser apre-
sentado no princípio de outubro e que o mesmo refleti-
rá, sobretudo, o aumento das despesas com pessoal.
Na sessão de abertura da cerimónia de apresentação 
do novo portal da Direção Regional de Estatística da 
Madeira (DREM), Ventura Garcês salientou que “hoje, 
a influência da estatística na vida das pessoas e nas 
instituições é cada vez mais visível” e a sua dissemina-
ção “tem-se assumido como uma ferramenta impres-
cindível na definição de políticas económicas e sociais, 
na tomada de decisões por parte de entidades públicas 
e privadas e para a realização de análises e estudos de 
investigação”.
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Números do iNvestimeNto público
Nos Açores dividem GoverNo 
e psd
O PSD responsabilizou o Governo Regional 

pelo “estado calamitoso” do sector da cons-
trução civil na região, por ter cortado nas obras 
públicas nos últimos dois anos, mas o executivo 
revelou que o investimento público tem crescido.

de acordo com a agência Lusa, a troca de argu-
mentos e números ocorreu no plenário do parlamen-
to açoriano, na Horta, no âmbito de um debate de 
urgência sobre o investimento público nos açores 

agendado pelo psd.
o social-democrata cláudio Lopes considerou que 

“a calamidade” que se instalou na construção civil 
açoriana é uma das principais razões para a taxa de 
desemprego no arquipélago ser hoje das maiores do 
país. segundo as contas do psd, a “despesa pública 
em obras públicas” nos açores em 2013 caiu 61% e 
a “execução material e financeira” da Carta Regional 
das obras públicas (crop) está abaixo dos 25% a 
meio da legislatura, sendo o valor das empreitadas 
adjudicadas inferior a 100 milhões de euros.
“O atraso significativo na sua execução deixa o 

sector da construção civil em desespero, os seus re-
presentantes a reclamar e a suplicar por obras e até 
autarcas destacados do partido socialista a denunciar 
a crop como uma mentira política deste governo”, 
afirmou Cláudio Almeida. 
o vice-presidente do governo dos açores, sérgio 

Ávila, apresentou, porém, outros números, assegu-
rando que em 2013 o investimento público “efectiva-
mente executado” no arquipélago cresceu 15% (mais 
47 milhões de euros) e nos primeiros sete meses de 
2014 aumentou 10% face ao ano passado. 
sérgio Ávila sublinhou que foi possível manter este 

nível de investimento apesar do momento de tran-
sição entre quadros comunitários de apoio (Qca), 
revelando que os açores esperam poder começar 
a operacionalizar os novos fundos do Feder e do 
Fundo social europeu, para o período 2014-2020, já 
no próximo mês, dando assim início a um novo ciclo 
e impulso de investimento.
sublinhando que os açores não estiveram, no entan-

to, “à espera” do novo Qca, garantiu que “foram já 

lançados a concurso público 121 milhões de euros de 
procedimentos” de empreitadas previstas na crop.

sérgio Ávila descartou, com estes números, qual-
quer responsabilidade do governo regional na que-
bra nas obras públicas nas ilhas, apontando o dedo 
a um conjunto de autarquias que, enquanto geridas 
pelo psd, se endividaram para fazer projectos que 
não conseguem pagar, sendo agora incapazes de lan-
çar novas empreitadas. entre outros, citou o caso do 

nordeste, Vila Franca do campo, Velas, calheta, La-
jes das Flores e povoação.
a este propósito, garantiu que o executivo regional 

continuará a preferir “fazer apenas, em cada momen-
to” aquilo que tiver “a certeza” de poder pagar “a 
tempo e horas”, de forma a manter “estável e susten-
tável o investimento público, para que as gerações 
futuras continuem a poder investir”.
além dos níveis de investimento público, o psd, 

num argumento que foi repetido por todos os partidos 
da oposição, criticou também as opções que têm sido 
feitas. a oposição considerou que o investimento não 
tem sido “reprodutivo”, nem tem atingido aquele que 
deveria ser o seu objectivo fundamental: melhorar as 
condições de vida da população, melhorar índices so-
ciais e corrigir assimetrias entre ilhas.
Apesar de “tantos milhões gastos em obras públi-

cas”, os açores têm hoje “um sector da construção 
civil mergulhado numa crise profunda, contribuindo 
fortemente para uma histórica taxa de desemprego”, 
uma taxa de beneficiários do Rendimento Social de 
inserção (rsi) “que é o dobro da taxa média nacio-
nal” e “existe fome e pobreza em níveis que não eram 
reconhecidos desde a implementação da autonomia”, 
disse cláudio Lopes.
também nesta questão dos resultados do investi-

mento o vice-presidente e o ps recusaram as acusa-
ções da oposição.

Sérgio ávila referiu que no início do qCA que 
termina este ano, os Açores tinham como meta al-
cançar os 70% do PiB médio da União Europeia, 
mas estão nos 73%.

Troca de argumentos e números ocorreu no plenário do parlamento açoriano no âmbito de um debate de 
urgência sobre o investimento público nos Açores agendado pelo PSD

ps/AÇOrEs vAI “fOrÇAr” DEbAtE NA 
AssEmblEIA DA rEpúblIcA sObrE 
ApOIO à rEgIÃO pOr mAu tEmpO 
DE 2013
O ps/Açores, através de uma iniciativa no par-

lamento regional, onde tem maioria absoluta, vai 
forçar o agendamento de um debate na Assem-
bleia da república sobre apoios ao arquipélago 
por causa do mau tempo de 2013.
Segundo a agência Lusa, o objetivo dos socialistas 

é levar ao plenário do parlamento nacional uma an-
teproposta de lei que a Assembleia Legislativa dos 
Açores aprovou em junho do ano passado e que 
“prevê que o Governo da República apoie os Açores 
face aos prejuízos decorrentes das intempéries do 
ano passado”, como explicou ontem o líder da ban-
cada do PS na região, Berto Messias.
Passado mais de um ano, o debate dessa antepro-

posta de lei ainda não foi agendada, numa “espécie 
de veto de gaveta na Assembleia da República”, nas 
palavras de Berto Messias.
O regimento da Assembleia da República prevê 

que os parlamentos das regiões autónomas, através 
de uma deliberação, possam fazer um agendamento 
potestativo (obrigatório) do debate de determinados 
diplomas. Assim, o PS vai submeter ao plenário re-
gional, ainda esta semana, uma deliberação nesse 
sentido, que será depois enviada para a Assembleia 
da República, tendo a conferência de líderes 15 dias 
para fazer o agendamento do debate.
As intempéries de março de 2013 que assolaram os 

Açores provocaram prejuízos que o executivo aço-
riano estimou em 35 milhões de euros.
O Conselho de Ministros autorizou
o aumento do limite de endividamento das autar-

quias açorianas para repararem estragos do mau 
tempo, mas recusou accionar mecanismos de apoio 
extraordinários à região, o que gerou o protesto ge-
neralizado dos partidos no arquipélago e do Governo 
dos Açores.
Segundo o executivo açoriano, 90% dos estragos 

causados pelo mau tempo foram em infraestruturas 
e zonas tuteladas pelo Governo da região, sendo os 
restantes 10% responsabilidade das autarquias.

gOvErNO AlArgA 
EmprEENDEDOrIsmO jOvEm
A tODOs Os NívEIs DE ENsINO
O governo regional, através das direcções re-

gionais da juventude e da Educação, em parceria 
com a universidade dos Açores e a colaboração 
da sociedade para o Desenvolvimento Empresa-
rial dos Açores (sDEA), vai alargar o programa 
‘Educação Empreendedora’ aos alunos do 1.º ci-
clo, passando esta iniciativa a abranger todos os 
níveis de ensino.
“Vamos avançar com um projeto-piloto no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico com o intuito de desenvolver com-
petências essenciais nesta idade, com foco no ob-
jectivo, organização, noção temporal e trabalho em 
equipa”, revelou a Directora Regional da Juventude. 
Segundo nota de imprensa emitida pelo Gabinete de 
Apoio à Comunicação Social (GaCS), Pilar Damião, 
que falava ontem, em Ponta Delgada, na sessão de 
abertura da quinta edição do programa ‘Educação 
Empreendedora: O Caminho do Sucesso’, salientou 
que o alargamento do projeto ao ensino básico surge 
como “resposta a uma necessidade real dos jovens”.
Esta medida resulta também, segundo Pilar Da-

mião, dos “desafios lançados pela Comissão Euro-
peia”,
uma vez que os Estados Membros, na reunião do 

Conselho da União Europeia de Educação, Juventu-
de, Cultura e Desporto, defenderam “a importância 
do empreendedorismo ser incluído nos vários níveis 
de ensino”. A Directora Regional da Juventude sa-
lientou que o Governo dos Açores “atribui grande 
relevo a esta iniciativa, que proporciona aos jovens 
Açorianos um contacto mais próximo com a realida-
de sócio-cultural e com mercado de trabalho”.
Este programa permite também incutir o espírito 

empreendedor nas gerações mais jovens, “de modo 
a que, no futuro, possam enfrentar e ultrapassar, 
de forma arguta e determinada, os novos desafios”, 
acrescentou Pilar Damião. Por seu lado, a Directora 
Regional da Educação realçou a importância de um 
projeto que “garante a qualidade dos alicerces da 
formação dos alunos”.
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aqui as suas uvas
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Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
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pescAdores AçoriANos reGistAm 
quebrA de 50% NA sAFrA do Atum
A safra do atum nos Açores, decisiva para o vo-

lume de pescado na região, regista este ano 
uma quebra “brutal” de 50 por cento nas captu-
ras em comparação com 2013, segundo a Federa-
ção das Pescas dos Açores.
“está problemático este ano. temos um ano para es-

quecer em termos comparativos com o ano passado.
nós sabemos que os anos na pesca são sempre atí-

picos, nada é igual, mas este ano a queda foi brutal”, 
declarou à agência Lusa o presidente da Federação de 
pescas dos açores (Fpa).
josé antónio Fernandes explicou que em 2013, nes-

ta
altura do ano, a frota açoriana já tinha capturado 

4400 toneladas, enquanto este ano este valor caiu 
para as 2200 toneladas. No caso específico do bonito, 
uma das espécies de atum mais importantes para os 
profissionais do setor e armadores, foram capturadas, 
até a data, 663 toneladas, contra as duas mil de 2013.
“o bonito, a espécie que dá alguma esperança aos 

pescadores de terem um inverno mais descansado, 
pura e simplesmente registou capturas muito baixas”, 
declarou josé antónio Fernandes. 
o bonito, a par do atum voador, patudo, albacora e 

o rabilho passam em águas dos açores a caminho do 
Mediterrâneo, altura em que são capturados pela fro-
ta atuneira açoriana, contribuindo de forma decisiva 
para o rendimento anual dos pescadores e armadores.
o dirigente da Fpa frisou que não são apenas os 

pescadores associados aos atuneiros que vão para a 
pesca do atum, mas também as embarcações locais e 
costeiras, que praticam vários tipos de pescaria e que 
deixam o espaço de agosto, setembro e parte de ou-
tubro para pescar o bonito na costa, onde este surge 
também. 
“a pesca do atum é uma mais-valia para todos os 

armadores e pescadores que desenvolvem esta acti-
vidade no pico, são Miguel, santa Maria e Flores”, 
declarou. josé antónio Fernandes referiu que se o 
atum, que é uma espécie migratória, passou este ano 

pelas águas açorianas, foi longe, em zonas profundas, 
e menos à superfície, de forma a ser capturado, o que 
cria um “problema muito grave” para o inverno que 
se aproxima. 

no que concerne à valorização do pescado, o líder 
da Fpa declarou que se registou apenas uma “peque-
na subida” no preço médio, mas o bonito acusou uma 
quebra de quatro cêntimos por quilo.  por outro lado, 
frisou que houve outras espécies que baixaram nas 
capturas, mas que foram mais valorizadas, como foi 
o caso do cherne. 
“as restantes espécies não sofreram mexidas nos 

preços, mas tivemos quebras em quase todas as espé-
cies”, declarou. segundo josé antónio Fernandes, os 
pescadores dos Açores vão ter um final de ano “difí-
cil de ultrapassar”, uma vez que “não estão a conse-
guir amealhar verbas para fazer face ao inverno que 
se aproxima”.

sAtA explicou
problemAs de sábAdo
a operação da sata internacional sofreu, no pas-

sado sábado (13 de setembro), um conjunto de 
irregularidades.a operação da sata internacional 
sofreu no passado sábado,13 de setembro, um con-
junto de irregularidades que a administração da com-
panhia lamentou profundamente e que foram objecto 
de imediato esclarecimento público.assim, explicou 
a transportadora as ocorrências:1. no voo s4200, 
com origem em Boston e destino a Lisboa, um dos 
passageiros por suspeita de crise cardíaca obrigou o 
avião a aterrar em ponta delgada por forma a po-
der ser prestada à passageira a melhor e mais rápida 
assistência médica. o voo em direcção a Lisboa foi 
retomado pelas 08h45, tendo chegado ao destino com 
um atraso de cerca de 4h00;2. o voo s4220, com ori-
gem em Boston, destino final em Lisboa e com escala 
em Ponta Delgada, por razões técnicas, foi obrigado 
a regressar a ponta delgada, só sendo retomado com 
cerca de 14 horas de atraso, após análise e interven-
ção da manutenção. a sua chegada a Lisboa ocorreu 
cerca da meia-noite, hora local.3. o voo s4323, com 
origem em ponta delgada e destino a toronto, regis-
tou, após a descolagem (cerca de 15 minutos de voo) 
de ponta delgada, uma falha no sistema de pressu-
rização da aeronave, perante a qual foram desen-
cadeados os procedimentos operacionais previstos 
para este tipo de ocorrência.uma vez que não esta-
vam reunidas as condições de segurança necessárias 
para dar continuidade ao voo para toronto, o avião 
regressou a ponta delgada de modo a salvaguardar 
a segurança dos passageiros. contudo, pelo facto da 
aeronave se encontrar com excesso de combustível, 
foi necessário permanecer em voo até reunir as con-
dições necessárias para uma aterragem em segurança 
de pessoas e bens, tal como se veio a verificar.Aquele 
voo, após troca de equipamento, seguiu com destino 
a Toronto.Refira-se que todas as irregularidades, que 
afectaram cerca de 650 passageiros, ficaram todas ul-
trapassadas no decorrer do dia de sábado.
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Le Restaurant Solmar du vieux 
Montreal, 111, St Paul Est. organise 
cette année son 42ème, Festival de 
l’automne du Portugal à Montréal. 

Au menu, alléchantes et nouvelles ta-
bles d’hotes, plusieurs assiettes flam-
bées à votre table, le tout pendant 
que vous vous laissez bercer au son 
du Fado. 

Vous pouvez ainsi entendre plusieurs 
chanteur et chanteuse de Fado tel que 
Suzi Silva, Marta Raposo et Cathy 
Pimentel ainsi que le grand chanteur 
romantique/fadista José João, ac-
compagnés de guitarristes portugais. 

Venez donc constater, pourquoi 
depuis 42 ans, ce Festival fait les 
belles soirees du vieux Montreal, tous 
les soirs et venez voir et admirez une 
des plus belle terrasse extérieur au 
Vieux Port de Montréal.

O Restaurante Solmar do velho Mon-
treal festeja este ano o seu 42º Festi-
val do outono em Portugal no Velho 
Montreal no restaurante Solmar. 
À sua já bem conhecida e excelente 
ementa, se juntarão novas e atraentes 
sugestões do anfitrião: Variados pra-
tos de grelhados na chama à sua 
mesa, enquanto se deixará embalar 
ao som do fado. 
Poderemos assim ouvir grandes fa-
distas tal como Suzi Silva, Marta 
Raposo, Cathy Pimentel e o grande 
romântico fadista José João, acom-
panhados dos seus guitaristas por-
tugueses, durante todos os fins-de-
semanas. 
Venham constatar em pessoa, porque 
é que há 42 anos  este Festival é, sem 
  duvidas, o padrinho  das mais belas 
        saídas nocturnas no Velho Mon-
               -treal,   todas   as   noites,   e 
                       venham   ver  uma   das   
                          mais  bonitas  terraços  
                               no Velho Porto  de  
                                   Montreal.

The Solmar Restaurant celebrates its 
42nd Autumn Festival in Portugal in 
the old port of Montreal.

To it’s already famous menu, the Fes-
tival will present new “flambé dish-
es” at your table, while listening to 
the beautifull sound of Fado. 

you will admire and listen many great 
singer like Susi Silva, Marta Raposo, 
Cathy Pimentel, and you will also lis-
ten to the famous romantic singer/
fadista José João, accompanied with 
portuguese guitar players, will com-
plete your most enjoyable evening. 

Come and see why the Solmar res-
taurant, for the last 42 years has 
been your first choice for a memora-
ble evening at the Montreal old port, 
every night, come and see the most 
beautiful terasse in the Old Port of 
Montreal. 
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sp tem 3,5 mil lixeirAs
depredAdAs por mês
Atos de vandalismo estão causando um prejuí-

zo mensal de R$ 350 mil às duas concessio-
nárias que prestam serviço de varrição na capi-
tal. Segundo balanço das empresas Soma e inova, 
24,7 mil papeleiras foram destruídas entre janeiro 
e julho deste ano, média de 117 por dia ou 3,5 mil 
por mês.

a quantidade de papeleiras quebradas é praticamen-
te seis vezes maior do que a média de 2010, quando 
eram depredadas 20 lixeiras por dia. Vale lembrar 
que a quantidade de papeleiras espalhadas pelas ruas 
de são paulo cresceu quatro vezes, passando de 36 
mil para 150 mil.
segundo a concessionária soma, que administra as 

regiões sul e leste, foram registradas 14,7 mil depre-

dações nos sete primeiros meses do ano. Já a Inova, 
que cuida do centro e das zonas oeste e norte, com-
putou 10 mil.
As regiões com mais depredações são Sé (3,1 mil), 

santo amaro (1,9 mil) e ipiranga (1,6 mil). as duas 
empresas afirmam que a onda de protestos iniciada 
no ano passado aumentou os casos de vandalismo.

ontem, o jornal percorreu ruas e praças do centro e 
em cerca de uma hora encontrou 20 lixeiras destruí-
das em locais como as avenidas são joão e angélica,
e as ruas Helvétia, e consolação. desde 2012, após 

uma licitação de R$ 2,25 bilhões. a cidade foi divi-
dida em duas. o contrato com as empresas soma e 
inova tem três anos de duração.

prEfEIturA DEmItE fuNcIONárIA
pOr mANDAr fAmílIAs à OcupAÇÃO
Uma assistente social da prefeitura foi demitida por 

encaminhar famílias sem-teto para uma ocupação 
do MSTS (Movimento Sem-Teto de São Paulo).
Uma outra funcionária também passa por processo 

disciplinar e pode ser demitida. O caso foi revelado 
pelo “Bom Dia SP”, da Rede Globo. As funcionárias 
disseram ter encaminhado duas famílias ao prédio 
do antigo Cine Marrocos, no centro. O local está 
ocupado hoje por 350 famílias. O prefeito Fernan-
do Haddad (PT) afirmou que o procedimento correto 
é encaminhar os moradores de rua para centros de 
acolhida da cidade. As assistentes disseram que as 
famílias não aceitavam essa opção porque não que-
riam se desfazer de seus imóveis após terem sido 
despejadas. O encaminhamento foi feito dado em 
papel timbrado, com carimbo, assinatura e número 
de registro das duas funcionárias. O documento ain-
da diz que as pessoas têm “condições de contribuir 
com o rateio das despesas da ocupação”.

HOspItAl lIbErA 2 mENINAs 
quE tIvErAm rEAÇÃO
Duas meninas internadas desde sexta em San-

tos após tomar a vacina contra o HPV receberam 
alta ontem. Uma terceira continua no hospital com 
dores na cabeça e costas. A Secretaria da Saúde 
nega problemas com a vacina e diz que a imuniza-
ção deve ser feita por todas as garotas entre 11 e 
13 anos.

mArINA E AécIO vÃO AO 
tsE cONtrA AtAquEs DE DIlmA
A estratégia dos coordenadores de campanha da 

presidente Dilma Rousseff de elevar o tom dos ata-
ques contra Marina Silva (PSB) e o tucano Aécio 
Neves levou a corrida eleitoral para o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral). Marina foi ao TSE exigir dois pe-
didos de resposta na propaganda do PT. Segundo 
a ex-senadora, foram apresentadas versões inverí-
dicas sobre suas propostas de autonomia do Ban-
co Central e da exploração dos recursos do pré-sal. 
Durante entrevista no Planalto, Dilma voltou a atacar 
a proposta. “Ela (Marina) diz que eu corroí o Banco 
Central, mas essa ideia de autonomia não deu certo 
em lugar algum.” O TSE determinou a retirada de 
um trecho da campanha no rádio, apresentada logo 
após a propaganda de Aécio Neves. No texto, o loc-
utor abria o programa com a frase: “Agora que ter-
minou o programa dos desesperados, vai começar 
o programa de quem tem propostas para o Brasil”.

cpi Não terá Acesso A
depoimeNtos de costA
A CPi mista da Petrobras não terá acesso aos 

depoimentos do ex-diretor da estatal Paulo 
Roberto Costa, que denunciou um esquema de 
pagamento de propina a políticos.
como a delação premiada, que permite ao réu di-

minuir a pena em troca de informações, ainda não 
foi formalmente aceita, o stF (supremo tribunal Fe-
deral) só compartilhará agora as demais informações 
sobre o esquema de lavagem de dinheiro descoberto 
pela operação Lava jato, apuradas pela justiça do 
paraná. a autorização foi concedida pelo ministro 
teori Zavascki.
preso pelo segunda vez há dois meses, costa deverá 

ser ouvido pela cpi na próxima quarta-feira. a con-
firmação depende do juiz Sérgio Moro, a 13ª Vara 
Federal em curitiba. em junho, o ex-diretor falou à 
cpi do senado, mas negou irregularidades na estatal.
Há 12 dias, costa tem falado todos os dias à polícia 

Federal. os longos depoimentos estão sendo grava-

dos, criptografados e remetidos ao stF.
Nas primeiras declarações, reveladas pela “Veja”, o 

ex-diretor teria falado sobre divisão de 3% dos va-
lores de todos os contratos para três governadores, 
um ministro, 25 deputados federais e seis senadores 
-- de pt, pMdB e pp. nenhum documento ou prova, 
porém, foram apresentados até o momento.
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o que escoNdem os AdolesceNtes?
Tal como já tinha feito em Espa-

nha, Javier entrevistou 3400 ado-
lescentes e pais portugueses. O livro 
‘O que Ocultam os Filhos, o que Es-
condem os Pais’ é o resultado desse 
inquérito.
O que escondem os filhos
então comecemos logo por aí: basica-

mente, os filhos escondem aquilo que 
acham que vai preocupar os pais ou 
causar conflitos. Escondem de quem 
gostam, se têm namorado, onde vão e 
com quem, o que fazem quando saem, 
de que falam com os amigos, se bebem 
ou fumam ou fazem sexo, as más notas, 
as brigas, os castigos, as preocupações. 
Há coisas que os filhos não contam 
nem contarão nunca: sonhos e pesade-
los, o primeiro amor, pensamentos de 
fuga ou morte, a avaliação do modo 
como os pais tratam os avós, o aspecto 
físico, o medo de ficarem sozinhos.
então, mas… isto não é esconder 

tudo? De que falam afinal com os pais? 
“das horas de chegada, da liberdade 
que não têm, do dinheiro que não lhes 
dão, de que ninguém os compreende”, 
esclarece javier urras. “Mas estão no 
seu papel. os adolescentes têm de ama-
durecer, mas para isso têm que provar 
que os pais não os compreendem.” e se 
por acaso for um pai ou mãe-modelo? 
“seria trágico… porque geraria uma 
desvalorização do filho, um ‘enamora-
mento’ do pai que o impediria de cortar 
o cordão umbilical.”

O que escondem os pais
não é surpresa: escondem os assuntos 

que acham que podem fazer sofrer os 
filhos: problemas laborais, económi-
cos e afectivos. Escondem as finanças, 
a sua relação com o companheiro e o 
sexo, os erros, os vícios, as doenças, as 
infidelidades conjugais, os fracassos, 
os caprichos, as dúvidas. “os pais es-
condem dos filhos aquilo que fizeram 
em jovens, porque têm medo de perder 
a autoridade”, explica javier urras. 
“Mas é exactamente ao contrário: se 
os filhos souberem o que fizemos, isso 
vai aproximá-los dos pais. Vão saber 
que os podemos entender e perceber 
por que não queremos que cometam 
os mesmos erros. E, afinal, é melhor 
que saibam por nós, porque geralmen-
te eles acabam por descobrir tudo: ou 
perguntam à avó, ou ao tio, fazem a sua 
própria investigação e chegam lá mes-
mo sem a nossa ajuda.”

que fazer com um tabu de família
custa admitir os nossos erros e dúvi-

das, mas, mais do que isso, o que os 
pais mais calam são os problemas do 
casal: “‘casei com a tua mãe, mas a 
verdade é que não sou feliz’, isso eles 
não vão admitir nunca”, diz javier. Mas 
claro que os filhos o captam. Também 
se calam as relações sentimentais que 
se tiveram antes do pai ou da mãe. ou 
como os trata o avô desse filho, mui-
tas vezes mal. ou alguma má relação 
que tenham com algum familiar. são 
aquelas coisas de que não se fala nos 
almoços de domingo, os tabus de famí-
lia, que toda a gente tem. “Há muitos 
silêncios que permanecem cristaliza-
dos, ‘enquistados’”, nota o psicólogo. 
“Se um filho sabe que o pai anda com 

outras mulheres, pergunta a si próprio 
como é que a mãe não percebe, e, se 
percebe, como é que não faz nada? Mas 
não vai confrontar o pai nem a mãe. e 
à medida que o tempo vai passando so-
bre estes silêncios, às tantas falar so-
bre isso já não tem razão de ser. Há um 
tempo para dizer (ou não…) as coisas.”

Deve-se falar de tudo?
“creio que não”, defende javier. “por-

que há coisas que fazem muito mal e 
não trazem nenhum bem. É absoluta-
mente normal que todos nós tenhamos  
pequenos segredos. por exemplo, um 
miúdo de catorze anos tem um sonho 
com uma prima mais gira, acha que al-
guma vez vai confessá-lo ao pai? nun-
ca na vida! se o pai sofreu abusos se-
xuais no colégio, tem de confessá-lo? 
não sei se trará algum bem… Há que 
respeitar o silêncio e o pudor de cada 
um, seja pai ou filho.”

O que é preciso saber
Mas qual é a fronteira entre respeitar 

a intimidade e saber o que é preciso 
saber? segundo o psicólogo, é muito 
fácil para um pai atento descobrir se o 
filho tem ou não comportamentos que 
não são habituais nele. “claro que há os 
pais que não saem de cima dos filhos: 
é aquilo a que se chama os pais-heli-
cóptero. um pai tem de saber o básico, 
mas não pode ser um inspector, um fis-
cal, e ter uma câmara o dia todo apon-
tada ao filho. Tem que lhe dar liberdade 
e confiança.” E esta confiança é mais 
fácil de conquistar do que se pensa: “a 
confiança conquista--se demonstran-
do-a. Falando com ele, mostrando-lhe 
quem são os seus amigos, querendo co-
nhecer os amigos deles, não lhes falhar. 
Quando lhe confiam um segredo, deve 
guardá-lo.”

O que acha que o seu filho lhe es-
conde?
então… Mas não é disso que temos 

estado a falar até aqui? não exacta-
mente: uma coisa é o que os filhos de 
facto escondem, outra o que os pais 
acham que eles escondem, o que não é 
a mesma coisa… “sim, isso é muito in-
teressante, temos imensos fantasmas”, 
confirma Javier. Relaxe: a maioria dos 
pais acha que os filhos têm imensos se-
gredos escuros, mas que a esmagado-
ra maioria dos segredos adolescentes 
são… inocentes. e quando não contam 
qualquer coisa, regra geral é porque 

estão a proteger a sua intimidade, não 
porque haja algum perigo real. “por 
exemplo, quando um filho me diz, ‘vou 
encontrar-me com uns amigos, mas não 
quero que os meus pais saibam’, está a 
proteger o seu mundo. se não leva os 
amigos lá a casa, é porque não quer 
passar por aquelas cenas em que a mãe 

ou o pai perguntam aos amigos, ‘então 
que tal é o meu filho com vocês’? Há 
que ter cuidado com a maneira como 
se fala quando o filho está com o grupo.  
por que é que alguns pais tratam bem o 
filho quando está com os amigos e se 
fartam de fazer críticas quando estão a 
sós com ele?”

Aprenda a conversar
É difícil conversar com um adoles-

cente emburrado, a responder por mo-
nossílabos e de olhos no chão? Mesmo 
assim, é preciso tentar. “Há sempre 
ocasiões de conversa”, nota Javier. 
“Imagine que vai com o seu filho de 
carro até setúbal: pois em vez de ir de 
mãos ferradas no volante em silêncio, 
pode perfeitamente conversar com ele. 
claro que conversar não é ‘então, já 
tens namorada?’, ou ‘tens que subir a 
nota de matemática’. pode abrir a ja-
nela e dizer: ‘olha que bonito aquele 
campo’, coisas assim, banais, porque é 
daí que sai a conversa. Há tanto sobre 
que falar.. pergunte-lhe a sua opinião 
sobre temas da actualidade, ‘que achas 
daquele incêndio, por que achas que 
as pessoas fazem coisas más’?” e se é 
natural que os pais perguntem, também 
é natural que os adolescentes escon-
dam. precisam de distância, silêncios, 
pequenos segredos. E as confidências 
forçadas levam ao ressentimento.

não esconda o lado negro da vida
Mesmo esta época de crise tem aspec-

tos positivos, lembra urras. “as crian-
ças vão aprender que as coisas não são 
sempre como elas querem, e que nada 
é fixo. Não se pode esconder o lado ne-
gro,  eles têm de saber o que é a dor 
e a morte.” Mas a grande maioria dos 
pais esconde isso das crianças. se al-
guém morre, nunca os levam ao fune-
ral. “também nunca os levam a ver os 
avós ao lar, nunca os levam ao cemité-
rio, e tudo isso faz parte de uma apren-
dizagem de vida. e depois querem que 
sejam maduros…”
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serVIÇos consulAres
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

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

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AssocIAÇÕes e clubes

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

centros

FIlArmónIcAs
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury o, H3L 1t8  t.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchos FolclórIcos
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

IgrejAs
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
16 DE SETEMBRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.438280

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. resolve os seus 
problemas sem voodoo.

rOsA
514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

inFORMAÇÃO 
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO PRA 
qUEM AnUnCiA.

reStAurAnteS

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

tel.: 514.418.0627

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

pOlícIA, fOgO, AmbulâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAl               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbAlHO      514.903.3000
AIDE jurIDIquE                 514.842.2233
AjuDA sOcIAl                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObIlE               514.873.7620
AssurANcE-EmplOI 514.644.4545
AssurANcE mAlADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIvIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO quEbEquE            514.873.2445
HOspItAl HôtEl-DIEu                     514.890.8000
HOspItAl rOYAl vIctOrIA        514.842.1231
multI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbAlHO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté vIEIllEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA juvENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObIlE                 514.873.7620
rEvENu cANADá                  1.800.959.7383
rEvENu quEbEquE             514.864.6299

cHurrAsquEIrA
sObrE cArvÃO
4460 Jean Talon

tel.: 514.721.4460
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empregoS

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

conforme experiência. 
450-963-3462

empregoS

Está A
gANHAr 

O quE
mErEcE?
trabalha a partir 

de casa. part-time: 
500-1500$ pos-

síveis. full-time: 
2500-4000$ possí-
veis. compatível 

com outras ativida-
des ou emprego.

514-961-0770

Perca peso de forma 
natural e definitiva. 

Programa nutricional 
recomendado 
por médicos.  

Acompanhamento 
gratuito

Carlos Palma
514-961-0770

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

514-272-1317

precisa-se de pessoa para 
trabalhar na grelha com 

experiência para um restaurante 
português 15 à 20$/h mais gorjeta 
à tempo parcial. Deve falar francês.

514-688-1015

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 limpeza 
para que você possa ter 
tempo para descançar um 
pouco em casa. Sou uma 
pessoa fiável e efficaz. 

514-436-1239

precisa-se de padeiro 
com experiência a tempo 
inteiro. 

514-321-5567

Vende-Se

vENDE-sE 
EquIpAmENtO 
pArA fAzEr 

vINHO.
514-648-9010

SerViço

A companhia de Pai-
sagista Robert Caucci 
precisa de um assiten-
te instalador de “Pavé-
-uni” muros de pedra e 
alcatrão que tem vonta-
de de trabalhar numa 
equipa dinâmica. Pre-
cisamos. Assunto sério.

bOm sAlArIO.
514-766-8390

Precisa-se de senhora para 
fazer limpeza. 2 meios-dias 
por semana com experiên-
cia e referências. Deve fa-
lar um pouco de francês.

gENEvIEvE
514-703-4324

5½ apartamento (primeiro 
andar) situado em Rose-
mont perto da Promenade 
Masson. Recém-pintado 
em Branco e Bege (pri-
meiro andar num triplex); 
casa de banho renovado;  
ocupação em outubro; não 
fumador; bairro tranquilo e 
seguro; 1200$ US por mês 
(aquecimento não incluído); 
referências necessárias

pAulO: 514-503-8544

Precisa-se de senhora para 
fazer a limpeza de uma 
casa. Mais ou menos 3 dias 
por semana.

sandy: 514-270-3378

AlugA-Se

Precisa de senhora respon-
sável para fazer a limpeza 
de uma casa, 2 dias por se-
mana. Deve falar um pouco 
de inglês. 514-295-7938

empregoS

AgrAdecimento

Agradecimento ao 
sagrado coração 

de jesus por favor 
obtido.

Precisa-se de “Concierge” 
com pequenas obras a fa-
zer de vez em quando e 
limpeza para um imóvel na 
região de Nossa Senhora 
da Graça, deve ter expe-
riência, falar duas línguas, 
a tempo inteiro e aparta-
mento fornecido

514-757-2856

empregoS M E M O R A n D U M
1º aniversário de saudade

juDItE fErrEIrA HENrIquEs
falaceu 21-09-2013

tu nos deixaste há um ano 
mas estás sempre nos nos-
sos corações. recordamos 
com profunda saudade este 
ente querido. 

uma missa será celebrada 
domingo, 21 de setembro 
pelas 11h30 na igreja santa 
cruz.

A família vem por este 
meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias 

fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciaram na dor. A todos obrigado e bem-Hajam.

Portugalíssimo

produtorA
rosa Velosa

linhA AbertA
514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contActo
publicitário: 
514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount

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 por email
info@mondialaluminium.com

restaurante portu-
guês precisa de um 

empregado/a de mesa 
a tempo inteiro com 

experiência.
438-879-9926 
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soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONtAIs: 1. Bacar, Linfa. 2. Olaria, Volt. 3. Tira, Uma, Ou. 4. Asa, Ala, Ira. 5. Em, 
Badanar. 6. Ena, Usa. 7. Zelador, Um. 8. Oco, Ido, Dom. 9. Ao, Bar, Rito. 10. Dado, 
Editor. 11. Arear, Amora. vErtIcAIs: 1. Bota, Azoada. 2. Alise, Ecoar. 3. Caramelo, 
De. 4. Ara, Na, Boa. 5. Ri, Abadia. 6. Aula, Odre. 7. Maduro, Da. 8. IVA, As, Rim. 9. NO, 
Inaudito. 10. Flora, Motor. 11. Atuara, Mora.
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PAlAVrAs cruzAdAs
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RiO, i LOVE yOU

rio, eu te Amo
Em 1969, Gilberto Gil afirmava em sua canção 

que o Rio de Janeiro continuava lindo. Passa-
dos 35 anos, nada mudou. A cidade, cuja alcunha 
de maravilhosa não é à toa, mantém-se encanta-
dora. não por acaso foi escolhida como cenário 
do terceiro filme da série Cities of Love, que já se 
debruçou sobre nova york e Paris.

rio, eu te amo apostou num diferencial entre os 
outros filmes da franquia. Pela primeira vez buscou-
-se uma ligação entre os seguimentos dirigidos de 
forma independente por diversos diretores. o res-
ponsável por tentar criar unidade entre as tramas foi 
o cineasta Vicente Amorim (Corações Sujos), que fez 
o que pôde, mas não conseguiu amalgamar as histó-

rias curtas a ponto de assimilarmos o conjunto como 
um filme só. Cada um dos cineastas envolvidos no 
projeto teve total liberdade para desenvolver seus 
dramas, com a condição de que tivessem a cidade do 
rio como pano de fundo e que os enredos tratassem 

do amor em suas diferentes formas. Mas nem mesmo 
o time estelar de realizadores e atores salvou o filme 
de ser apenas mediano. e isso se deve muito às osci-
lações entre as tramas e a tentativa de uni-las.

aos menos houve esforço criativo dos diretores, 
que procuraram fugir do evidente. Os belos cartões 
postais da cidade estão lá, claro, mas como cenários 
de tramas – algumas delas – pouco óbvias. carlos 
saldanha (de rio e rio 2), por exemplo, optou por 
contar a história de amor entre dois bailarinos do 
theatro Municipal. o sul-coreano im sang-soo (a 
empregada) leva um vampiro, interpretado por toni-
co pereira, para as vielas de uma favela comandando 
um número musical.

Há também o polêmico seguimento dirigido por 
José Padilha (de Tropa de Elite), que quase ficou de 
fora da história quando a arquidiocese do rio – que 
detém o direito de imagens sobre o monumento – o 
censurou e depois voltou atrás. como era de se es-
perar, muito barulho por nada. no trecho, o perso-
nagem interpretado por Wagner Moura resolve fazer 
um passeio de asa delta no entorno do cristo para 
tirar satisfações. Fala uns palavrões, dá uma banana 
para estátua e não vai além disso.

Há ainda sequências dirigidas por Fernando Mei-
relles (cidade de deus), cujo personagem principal 
é um escultor de monumentos de areia interpretado 
por Vicent cassel; nadine Labaki (de e agora, aon-
de Vamos?), sobre um menino que rua que aguarda 
um telefonema de jesus; john turturro (amante a 
domicílio), que também atual em seu seguimento ao 
lado de Vanessa Paradis – os dois vivem um conflito 
amoroso na tela; e andrucha Waddington (os pene-
tras), que traz Fernanda Montenegro interpretando 
uma moradora de rua que decidiu viver sem teto de-
liberadamente. 
guillermo arriaga, stephan elliott e paolo sorren-

tino completam o time de cineastas. nesta mescla 
de grandes nomes e ideias distintas que é rio, eu te 
amo, alguns seguimentos se sobressaem e outros de-
cepcionam. Há momentos iluminados aqui e ali e al-
gumas passagens decepcionantes. a tentativa de pro-
mover unidade dramática nessa miscelânea irregular, 
naturalmente, não ia dar muito certo.

Mas os bons momentos de Rio, Eu te Amo, mes-
mo que pontuais, valem a ida ao cinema. Com o 
adendo de se poder atestar, nas belas imagens cap-
tadas, que o Rio de Janeiro continua lindo.

HOrIzONtAIs: 1. Tecido forte de linho grosso. Caspa 
miúda na cabeça. 2. Isotérico. Sinal gráfico que serve 
para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 3. Alcunha. 
Espécie de serpente venenosa das regiões tropicais, 
cujo pescoço se dilata, quando o animal se enfurece. 4. 
Desloca-se para fora. Economizar. 5. Granjear. Mulher 
que cria criança alheia. 6. Contr. da prep. em com o art. 
def. a. Movia-se de um sítio para outro. O espaço aé-
reo. Aquelas. 7. Levanta. Boldrié. 8. Encaminha. Planta 
labiada, vivaz com base lenhosa. 9. Entendido. Efígie. 
10. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao 
e longo dos latinos. Cacetada. 11. Estar às ordens de. 
Enfurecer. 
vErtIcAIs: 1. Jurássico inferior. Coisa nenhuma (gír.). 
2. Réptil sáurio. Palmada em nádegas de criança. 3. 
Instrumento para medir com a máxima exatidão as fra-
ções de uma divisão numa escala graduada. Piso de 
um prédio. 4. Ação. Bismuto (s.q.). Contr. da prep. de 
com o art. def. o. 5. Sobre (prep.). Variedade de porco 
doméstico. O p grego. 6. Certo doce, de farinha frita, 
açúcar e recheios diversos. Instrumento de alveitar com 
que se aperta o focinho da besta, obrigando-a a estar 
quieta. 7. Àquele. Verbal. Mulo. 8. Despido. Graceja. 
Naquele lugar. 9. Distância que se percorre entre dois 
lugares de paragem. Partir em migalhas. 10. Vestuário 
ligeiro, de calças e casaco, para dormir. Protege com 
vedação. 11. Abanos (ant.). Gostar muito de.

5
2
1

9
5
2

6
3

marido com uma enurese
Diz a morena: - O meu marido, esta noite, esteve 
com uma enurese.
A loira: - quem te disse?!

jOÃOzINHO E O pAI mAlANDrO
joãozinho chega em casa com uma carteira e 
diz: - pai, achei essa carteira com dinheiro den-
tro, mas tem o nome do dono nela. Eu devolvo 
para o dono ou gasto o dinheiro?
O pai diz: - Devolve nada, pode gastar tudo, é 
seu. O dono que se dane.
joãozinho, seguindo a dica do pai, gasta tudo. 
Algumas horas depois, o pai curioso pergunta:
- você disse que aquela carteira tinha o nome 
do dono nela, afinal de contas de quem ela era?
joãozinho responde: - sua.
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impecáVel!!! 
Duplex com cave toda acabada e gara-
gem. casa muito bem estimada, mes-
mos proprietários desde 27anos! teto, 
janelas e portas novas e muito mais! 
belo, grande quintal. rés-de-chão dis-
ponível ao comprador, segundo andar 
alugado por $815/mês muito interesan-
te! bem situada ao sul da autoestrada 
metropolitana, numa rua bem sossega-
da. 

$479,000

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

Plateau
Magnifico apartamento renova-
do 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 , aqueci-
mento , electricidade e ar-condi-
cionado. tem um pequeno quintal 
ao uso exclusivo. 

$1350/mês
DIspONIvEl rApIDAmENtE!

A beira de villeray

COORDEnADO POR JOSé PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL : CiBER DúViDAS

Foi um amante das viagens e do mar, ou não 
tivesse Manuel Teixeira Gomes nascido em 

Portimão em 1860, onde passou os seus primeiros 
dez anos. Mais tarde viria a ser presidente da Re-
pública Portuguesa, dedicando grande parte da 
sua vida aos livros e à diplomacia.
o seu pai foi josé Libânio gomes, proprietário 

abastado que se dedicouao comércio e exportação de 
frutos secos. era homem instruído, corn estudos fei-
tos em França, tendo silo cônsul da Bélgica no algar-
ve. O filho, aos dez anos, foi mandado para Coimbra, 
para fazer o liceu num seminário, como era hábito 

nas famílias abastadas, e depois seguir a vida univer-
sitária, talvez num curso de medicina, pensava o pai.
Mas teixeira gomes cello se descontentou com os 

estudos, sentindo-se atraído pela boémia literária. 
desentendeu-se com a família e foi para Lisboa, pas-
sando um período financeiro difícil, sem o habitual 
apoío paterno. Aproveitou para ler todos os filósofos 
e para se relacionar com homens de letras. seguiu 
para o porto, onde começou a colaborar com os jor-
nais “primeiro de janeiro” e “Folha nova”, dando 
largas às suas ideias republicanas. Voltou a portimão 
para trabalhar com o seu pai, depois de saradas as 
divergências familiares. tornou-se um óptimo em-
presário, não deixando, contudo, de lado o gosto pela 
literatura, continuando também a contactar com os 
intelectuais da época. aproveitou para viajar pelo 
mundo, ao mesmo tempo que desenvolvia as relações 

mANuel teixeirA Gomes
comerciais da empresa no estrangeiro.
instaurada a república, teixeira gomes foi con-

vidado para ministro de portugal em Londres, onde 
permaneceu durante largos anos. em 1923, foi eleito 
presidente da república, cargo que desempenhou até 
1925. “na praia. Quase ao pôr-do-sol. Baixa-mar de 
marés vivas... Há na atmosfera uma quietação calada 
como que expectante; a ondulação, larguíssima, do 
mar é silenciosa... caminho de costas para o sol, di-
reito a entrada da barra. 
as rochas que acompanham a margem fronteira do 

rio, até a ponta do altar, parecem escorrer sumo de 
morango, e desse tom sanguíneo e turvo se reflec-

te ali a água estagnada. (...) Vai-se pôr o sol junto à 
ponta da piedade, caindo no mar abrasado, sem cam-
beantes, como se todo o seu pogo se dissolvesse na 
água e a incendiasse. para esse lado a costa carcomi-
da, entre montões de arruinadas penedias, forma um 
extensíssimo e tumultuoso caos de inderterminadas 
formas flamegantes.” Um fim de dia visto por Ma-
nuel teixeira gomes no seu algarve, sempre presen-
te nas suas obras. Ficaram para a história da literatura 
portuguesa livros como “inventário de junho”, “car-
tas sem moral nenhuma”, “agosto azul”, “novelas 
eróticas”, “regressos” e “Miscelânea”.
O escritor e político morreu em 1941, cego e só, 

num quarto de hotel na Argélia, país que escolheu 
para seu exílio voluntário nos últimos dez anos de 
vida.

A pErsONAgEm
...e não “o personagem”. Cf. Personagem: mascu-
lino ou feminino?

AcErcA: ...e não \”àcerca\”.

AcErvO
Dif. de espólio (que se refere aos bens pós-morte).

ADErêNcIA
Dif. de adesão.

ADN: ...de ácido desoxirribonucleico, e não DNA 
(que é à inglesa).

AErO
Prefixo que nunca se emprega com hífen [aeropor-
to, aeroplano, aerotransportado]. Cf. HÍFEN.

AfIm: Dif. de a fim.

AlcOOlEmIA: ... e não “alcoolémia”, tal como 
dizemos LEUCEMIA e não “leucémia”.

Além/Aquém-
Prefixos acentuados, sujeitos sempre ao emprego 
do hífen. [além-fronteiras, aquém-Pirenéus]. Cf. 
HÍFEN.

ANtEpOr: ...e não \”antepôr\”. Cf. COMPOR.

ANtI-: Cf. As regras do hífen I e As regras do hífen II.

ApArtE: Sem acento. Dif. de à parte.

ApElAr: Quando significa «recorrer», usa-se 
com para ou a: «Apelou para Deus»; «Apelaram à 
compreensão de todos». Também ocorre com as 
preposições de (apelar de = «recorrer para instân-
cia superior») e por (apelar por = «clamar por»).

ArgElINO: ...e não “algerino”, nem “algeriano”.

ArquI-
Cf. As regras do hífen I e As regras do hífen II.

AssEssOr: ...e não “acessor”; dif. de acesso.

AutO-
    Prefixo sujeito ao emprego do hífen, quando o 
segundo elemento possui vida própria e começa 
por vogal, h, r ou s. Cf. HÍFEN. [auto-estrada, auto-
hemoterapia, auto-retrato, auto-sugestão - mas: 
autonomeado, autocrítica].

AzAgAIA: O mesmo que zagaia.

AzErbAIjANês
E não Azeri (embora o Dicionário Houaiss já ateste 
o barbarismo, preferindo azerbaidjano). Cf. GENTÍ-
LICOS.
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JOEL nETO

REGRESSO A CASA | UM DiáRiO AÇORiAnO

TERRA CHÃ, 8 DE AGOSTO DE 2014
não vale a pena perorar sobre o imperorável. esco-

lhemos a figura da mãe como modelo de santidade, 
nós como toda a região mediterrânica, e tanto quan-
to me ocorre trata-se de um modelo tão bom como 
qualquer outro. Facto: de cada vez que dolores avei-
ro fala de si, seja para dizer que quis interromper a 
gravidez do filho mais novo, seja para assumir que 
nunca pensou que o garoto chegasse tão longe, seja 
ainda para deixar claro que, quando ele joga mal, lho 
diz sem reservas, a minha admiração por cristiano 
ronaldo, capitão da selecção nacional, estrela do 
real Madrid e maior futebolista português de todos 
os tempos, recupera os pontos perdidos com a última 
foto em máscara facial. não sou eu quem o diz, é o 
doutor segismundo, a quem devemos sempre mais 
do que aquilo que reconhecemos: nada constitui tão 
mobilizador desafio como um clã de origem deter-
minado a, dia após dia, pôr as nossas conquistas em 
perspectiva. aparentemente, dona dolores, que hoje 
dá à sic nova entrevista sobre o assunto, devota-se à 
tarefa como as melhores. eu não teria talvez podido 
dar-me ao luxo de tanto. ronaldo esteve sempre à 
altura.

TERRA CHÃ, 9 DE AGOSTO DE 2014
sozinhos em casa por duas semanas, eu e o Mel-

ville. já mudámos a cama dele para uma posição de 
maior interacção. Havemos de sujar isto tudo – e, se 
no fim não tivermos instalado um pequeno frigorífico 
junto ao sofá, já iremos com sorte.
É preciso abraçar o cliché. o cliché é divertido, se 

durante alguns dias pudermos olhar para nós como 
personagens da nossa própria farsa.
Seja como for, não é pelas melhores razões, a via-

gem da patroa a Lisboa. tem o avô doente – muito 
velho e muito doente.
É o homem mais corajoso que alguma vez conheci. 

um irredutível na vida como na doença.
Foi médico do Benfica nos tempos de Eusébio, che-

fe de serviço nos Hospitais civis de Lisboa durante 
décadas e creio que, durante todo esse tempo, amado 
pelas mulheres como poucos que conheci.
Vê-lo fumar cachimbo, enquanto recitava antónio 

gedeão com a sua voz tonitruante, apaziguou a mi-
nha entrada na família, como candidato a marido da 
neta mais velha. eu punha os olhos nele e sentia-me 
seguro.
É uma figura romanesca, e estou convencido de que, 

mesmo sem eu o saber ainda, já contribuiu para dife-
rentes personagens minhas. É assim com os homens 
maiores do que a vida. com as pessoas.
no natal lá estarei, para que me leia a sua anedota 

sobre o presépio. Vê-lo-ei fumar o seu cachimbo e 
tornarei a sonhar com o homem que gostaria de ter 
sido e não fui. 

TERRA CHÃ, 10 DE AGOSTO DE 2014
os norte-americanos chamam-lhes stage moms e 

stage dads (mãezinhas e paizinhos de palco, digamos 
assim), e, agora que a rtp se prepara para lançar the 
Voice Kids e a sic decidiu abrir Factor X a adoles-
centes e até pré-adolescentes, não me ocorre outra 
coisa senão deplorar o seu regresso.
preocupa-me pouco a ideia de que aqueles miúdos 

estejam a trabalhar, ou a caminho disso. conside-
rar a actividade artística trabalho infantil, desde que 
cumprida a lei (que me parece boa), é coisa de país 
burguês, entediado e inculto. trabalho infantil é ter 
de andar a tratar de porcos em chiqueiros e a coser 
solas de sapatos em fábricas fumarentas durante doze 
horas por dia. o que os garotos dos concursos de ta-

lentos não merecem é serem transformados numa 
espécie de repositório das ambições dos paizinhos e 
das mãezinhas, de que transformarem-se num vaza-
douro das respectivas frustrações não dista um cabe-
lo. sobretudo a partir do momento em que o sucesso, 
a existir, ultrapasse a simples curiosidade. daí aos 
esgares de despeito e ressentimento, é um tirinho. a 
psicologia engana-se em muita coisa, mas não nisto. 
e a estatística, por outro lado, não se engana nunca. 
Boa parte dos jovens artistas que brilharam e desa-
pareceram apenas desapareceram porque não conse-
guiram libertar-se da superprotecção (chamem-lhe 
protecção, chamem) dos seus stage-qualquer-coisa. e 
boa parte dos que nem  chegaram a brilhar apenas ou-
saram tentá-lo por insistência do clã também. tudo 
isso estará em the Voice Kids e Factor X: em olhares 
fugazes, em hesitações, nos próprios desempenhos. 
a televisão está-se nas tintas, e dela talvez não se 
esperasse outra coisa. por mim, vou coleccionando 
matéria sobre a espécie.  o Hamas recusou o prolon-
gamento do cessar-fogo com israel. estes israelitas 
são mesmo gente do demónio.

TERRA CHÃ, 10 DE AGOSTO DE 2014
sozinhos em casa por duas semanas, eu e o Mel-

ville. já mudámos a cama dele para uma posição de 
maior interacção. Havemos de sujar isto tudo – e, se 
no fim não tivermos instalado um pequeno frigorífico 
junto ao sofá, já não será mau.
É preciso abraçar o cliché. o cliché é divertido, se 

durante alguns dias pudermos olhar para nós como 
personagens da nossa própria farsa.
Seja como for, não é pelas melhores razões, a via-

gem da patroa. tem o avô doente – muito velho e 
muito doente.
É o homem mais corajoso que alguma vez conheci. 

um irredutível na vida como na doença.
Vê-lo fumar cachimbo, enquanto recitava antónio 

gedeão com a sua voz tonitruante, apaziguou a mi-
nha candidatura a marido da neta mais velha. eu pu-
nha os olhos nele e sentia-me seguro.
É uma figura romanesca, e estou convencido de que, 

mesmo sem eu o saber ainda, já contribuiu para dife-
rentes personagens minhas. É assim com os homens 
maiores do que a vida.

TERRA CHÃ, 12 DE AGOSTO DE 2014
Leio sobre a importação da base de dados do video-

jogo Football Manager pela proZone, empresa ingle-
sa que fornece informação a vários clubes da premier 
League, e logo me ocorre perguntar: só agora? 
conheço homens para quem o futebol verdadeiro é 

o do FM há pelo menos dez anos. aliás: conheço ho-
mens e mulheres para quem a vida inteira é a de um 
ecrã, de computador ou de televisão, há vinte.
de que revolução vêm agora a proZone, o Football 

Manager  e a premier League  gabar-se?
no futuro, haveremos até de fazer sexo assim, cada 

um com o computador à frente e uns fios ligados à ca-
beça, a espancar as sinapses. e, mesmo nessa altura, 
não poderemos reclamar grande vantagem: sandra 
Bullock e stallone andaram nisso logo nos anos 90. 
de resto, vejo aqui imensas potencialidades.
está bem: o Manchester united, o real Madrid e 

mais meia dúzia de clubes ainda dão dinheiro. Mas 
quanto aos outros é só prejuízo, das primeiras divi-
sões até às distritais – e, pelo meio, ainda temos que 
levar com agentes ambiciosos, árbitros aldrabões e 
dias de chuva. a minha pergunta é: para quê, se há, 
ao redor do planeta, tantos garotos dispostos a in-
troduzir no sistema fichas de futebolistas e, depois, 
meia dúzia de programadores bastam para transfor-
mar isso tudo num campeonato por semana, sem que 
tenhamos de levar com meses inteiros de aroucas-
-Penafiéis para só ficarmos a conhecer o campeão em 
Maio? importem lá mas é o resto, algoritmo de re-
sultados incluído, e acabem com isto de vez. e agora 
deixo-vos, que tenho de ir ali fazer o meu jogging 

diário. comprei um comando novo – desta vez nem 
o carlos Lopes me apanha.

TERRA CHÃ, 14 DE AGOSTO DE 2014
Escrevo para vários jornais, tenho perfil e página 

no Facebook, conta no twitter e até um blog. gosto 
de conversar, digo coisas sem pensar e, aliás, mudo 
frequentemente de opinião sobre aquilo que escrevo 
porque, tendo pensado cinco vezes, gostaria de ter 
pensado uma última vez ainda. A reflexão que se im-
põe é tanto para mim como para os meus colegas do 
espaço mediático ou o leitor.
Mas impõe-se uma reflexão.
Morreram esta semana dois grandes actores de cine-

ma, uma excelente crítica literária e uma das tutelas 
da televisão (e da comunicação social) em portugal 
– o homem que criou a tsF, lançou a sic notícias e 
operou mais uma série de revoluções das quais nem 
temos consciência. o país chorou-os a todos de modo 
mais ou menos igual, como se com todos eles tivesse 
o mesmo tipo de intimidade – e as televisões, como 
aliás os jornais, limitaram-se em várias circunstân-
cias a fazer (escrevo antes da torrente dedicada a 
emídio rangel, mas a tendência vem de trás) um eco 
acrítico dessas lágrimas. todos dizemos tolices nos 
nossos Facebooks. e talvez todos permitamos, com 
maior ou menor regularidade, que as tolices que dize-
mos no Facebook contaminem o nosso trabalho. Mas 
a folia com que neste momento se brinca ao epitáfio, 
nas redes sociais como na comunicação social, com 
cada português, amador ou mesmo profissional, na 
ânsia de ser autor do primeiro rip, e depois da elegia 
mais sentida, é reflexo de uma sociedade ligeira, in-
culta e irresponsável, se não desprovida de emoções.
Vejo, oiço e leio notícias, reportagens e perfis 

em que só falta o smiley tristonho ou a expressão: 
“como pudeste morrer? não te perdoo!” entre isso 
e um “lol” não vai grande distância. o silêncio seria 
melhor homenagem. 

TERRA CHÃ, 17 DE AGOSTO DE 2014
antónio costa, candidato à liderança do ps, visitou-

-nos para nos chamar “um exemplo de governação”. 
uma mão lava a outra, não é assim?
os açores têm o maior ritmo de crescimento do de-

semprego a nível nacional. têm o maior índice de 
usufruto do rendimento social de inserção. são nú-
mero 1 nos rankings lusitanos de insucesso escolar, 
abandono escolar e analfabetismo, mais nos de al-
coolismo, violência doméstica, abuso sexual, gravi-
dez na adolescência. isto quanto a dados estatísticos. 
Depois, há a matéria menos facilmente quantificável, 
mas talvez mais evidente ainda: o nepotismo, a au-
sência de coordenação económica, a irrelevante pro-
dução de riqueza, a total dependência de subsídios, 
subvenções e expedientes, o uso da máquina do Es-
tado com fins (e segundo calendários) eleitorais. E, 
claro: as contas públicas de rastos (mil milhões de 
euros de dívida só na saúde), mas devidamente ca-
mufladas por esse ovo de Colombo das estratégias de 
perpetuação no poder que é a desorçamentação atra-
vés da figura da empresa pública regional. Haveria 
toda a conveniência em não exportarmos este modelo 
para lado nenhum, muito menos para o país. e, no 
entanto, trata-se de um exemplo de governação para 
ele, diz costa. carlos césar há-de ajudá-lo a che-
gar à presidência do ps e depois há-de ser ministro 
também. entretanto, os açorianos hão-de continuar a 
distanciar-se dos níveis de desenvolvimento huma-
no portugueses, mesmo esses pelas ruas da amargu-
ra – mas com a coroa de glória de, aparentemente, 
constituírem um exemplo, o que aliás permitirá Lis-
boa continuar a fazer vista grossa ao que aqui se vai 
passando. os açores são uma terra maravilhosa, de 
gente maravilhosa e, aliás, com uma série de outras 
coisas maravilhosas ainda. nenhuma delas é a gover-
nação. Quanto ao mais, somos um exemplo, de facto. 
Mas de paciência.

Ai, tAl Nó
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mAzdA: pAssAdo, preseNte e Futuro

A Mazda é considerado um pequeno-médio 
fabricante face a gigantes Europeus e norte 

Americanos, ou mesmo aos seus congéneres Ja-
poneses, no entanto apresenta uma interessante 
história de produtos no sector automóvel que se 
estende até aos dias de hoje merecendo um olhar 
mais atento.

a Mazda, tendo adotado este nome corporativo ape-
nas em 1984 ainda que todas as viaturas automóveis 
tenham sido vendidas com este nome desde o início, 
começou como uma empresa fabricante de máquinas-
-ferramentas para a indústria. Fundada inicialmente 
em Hiroshima com o nome toyo cork Kogyo co., 
Ltd, passou a toyo Kogyo co. Ltd. começando a sua 
produção de ferramentas toyo em 1929 sob a lide-
rança de jujiro Matsuda. por volta de 1931 introduz 
o seu primeiro veículo, Mazda-go, uma motorizada 
com três rodas e caixa de carga.

A 2ª Grande Guerra teve um enorme impacto no Ja-
pão, em especial Hiroshima, onde seria largada uma 
das bombas atómicas que levaria à capitulação do 
japão. toyo Kogyo co. Ltd. não escaparia e durante 
anos as suas instalações seriam utilizadas primeiro 
na produção de armas durante a guerra, e posterior-
mente como apoio à administração local. um dos 
principais marcos da sua história seria a colaboração 
com a nsu/Wankel sediada na ex-alemanha oci-
dental, para o desenvolvimento e produção do mo-
tor rotativo Wankel. o primeiro modelo da Mazda 
com este tipo de motor seria o Mazda cosmo sport 
110s, emblemático modelo que marcaria o início da 
utilização do motor rotativo por várias décadas. Ma-
zda seria o único fabricante automóvel que persistira 
na utilização e desenvolvimento deste tipo de motor, 
perdurando para além da própria nsu que seria mais 
tarde adquirida pelo grupo VW. outros modelos em-
blemáticos seguir-lhe-iam nomeadamente o savan-
na/rX-7 e o rX-8, este último ostentando a última 
evolução do motor rotativo em automóveis até 2012. 
Se é certo que o motor rotativo apresentava desafios 

técnicos consideráveis, não menos considerável é o 
empenho e a determinação da Mazda na utilização 
desta variante do motor de combustão interna, tendo 
restringido a sua aplicação aos modelos desportivos 
pela sua relação potência/peso extremamente favorá-

vel face aos motores de pistões. O apogeu seria uma 
vitória na legendária prova de resistência automóvel 
24 Horas de Le Mans com o seu modelo 787B, a úni-
ca vitória de um fabricante automóvel japonês nessa 
prova e utilizando o motor rotativo Wankel.  Mazda 
787B
presentemente, e após alguns anos de parceria com 

a Ford, a Mazda empenha-se fortemente em criar 

uma imagem atraente, moderna e de sofisticação 
tecnológica. A eficiência tem sido uma das palavras 
de ordem, num mercado cada vez mais exigente por 
produtos económicos mas com simplicidade mecâni-
ca por forma a não assustar no que toca a fiabilida-
de e custos de manutenção. skyactiv é o nome que 
abarca várias soluções tecnológicas que permitem 
optimizar consumos sem prejudicar desempenho e 
mantendo a agradabilidade, performance e segurança 
na condução. Entre estas soluções tecnológicas pode-
mos destacar o desenvolvimento de motores, traba-
lhando particularmente na redução de atritos internos 
e melhoria dos processos de combustão, nas trans-

missões, na redução de atritos internos e optimização 
do funcionamento das transmissões automáticas. Ao 
nível do chassis a utilização mais extensiva de aço 

de maior resistência e optimização do desenho da es-
trutura e da carroçaria criaram uma base mais rígida 
e leve indo ao encontro dos objetivos de eficiência e 
performance com alto nível de prazer de condução 
e segurança. o resultado é a aclamação por parte da 
imprensa da especialidade, tanto norte americana 
como europeia, com a gama de modelos com uma 
das melhores relações preço/qualidade/prazer de 
condução/design.
não podíamos deixar de falar no grande ícone da 

Mazda, o Miata (ou MX-5, consoante os mercados) 
cuja próxima versão foi anunciada à poucos dias 
atrás. o Miata/MX-5 é o desportivo mais vendido de 
sempre, tendo ultrapassado as 940.000 unidades em 
julho de 2014. 
a nova versão promete ser mais leve, mais dinâmica 

e mais competitiva no atual mercado dos desportivos, 
incorporando as técnicas skyactiv e a linguagem de 
design “Kodo - soul of Motion” que têm presidido 
ao desenvolvimento da atual gama de modelos. esta 
quarta geração do Miata/MX-5 está prevista para 
2015 e há ainda muitos pormenores que ficaram por 
desvendar, no entanto está prometido pela Mazda 
persistir na linha que lhe tem trazido sucesso e des-

taque, em particular a este desportivo. a particulari-
dade da Mazda com a sua dimensão mais reduzida 
permite-lhe criar produtos interessantes e mais foca-
dos no cliente em vez de sofrer da massificação que 
muitas vezes leva à destruição da imagem de alguns 
modelos quando as marcas são incapazes de se rein-
ventar mantendo as qualidades que historicamente as 
manteve vivas e com as quais os potenciais clientes 
se podem identificar. 
A prova disso é os diversos prémios atribuídos, 

entre os quais o Mazda 6 com o título de carro do 
ano 2014 no Canadá. A opinião é unânime entre os 
media da especialidade, que como se diz tradicio-
nalmente em terras Lusas, vale a pena “passar os 
olhos” pela gama Mazda.

MAZDA-GO

MAZDA COSMO SPORT 110S

JORGE CORREiA

MAZDA 787B

MAZDA MiATA/MX-5
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 p j v E D
1-chelsea 12 4 4 0 0
2-Aston villa 10 4 3 1 0
3-Swansea City 9 4 3 0 1
4-Southampton 7 4 2 1 1
5-Manchester City 7 4 2 1 1
6-Tottenham 7 4 2 1 1
7-Arsenal 6 4 1 3 0
8-Liverpool 6 4 2 0 2
9-Manchester U. 5 4 1 2 1
10-Everton 5 4 1 2 1
11-Leicester City 5 4 1 2 1
12-Hull City 4 3 1 1 1
13-Stoke City 4 4 1 1 2
14-Sunderland 3 4 0 3 1
15-West Ham 3 3 1 0 2
16-QPR 3 4 1 0 3
17-Crystal Palace 2 4 0 2 2
18-Burnley 2 4 0 2 2
19-West Bromwich 2 4 0 2 2
20-Newcastle 2 4 0 2 2

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

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

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-lille 11 5 3 2 0
2-marseille 10 5 3 1 1
3-Bordeaux 10 5 3 1 1
4-Saint-Étienne 10 5 3 1 1
5-Paris SG 9 5 2 3 0
6-Montpellier 9 5 3 0 2
7-Rennes 8 5 2 2 1
8-Lorient 7 5 2 1 2
9-Lens 7 5 2 1 2
10-Nantes 7 5 2 1 2
11-Nice 7 5 2 1 2
12-Caen 6 5 2 0 3
13-Lyon 6 5 2 0 3
14-Bastia 6 5 1 3 1
15-Toulouse 6 5 2 0 3
16-Guingamp 6 5 2 0 3
17-Metz 5 5 1 2 2
18-Stade de Reims 4 5 1 1 3
19-Monaco 4 5 1 1 3
20-Évian TG 1 5 0 1 4

França
lIgue 1

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

ItálIa
serIe a

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

alemanha
BundeslIga

quiNtA-FeirA 18 de setembro
- viNdimAs NA AdeGA mAyor

sábAdo 20 de setembro
- mordomos dA sANtA cruz 2014
  orGANizArAm umA FestA NA cAsA dos Açores

bell fibe: 880 | Videotron: 255

grupO A j v E D gm gs p
1-OLYMPIACOS  1 1 0 0 3 2 3
2-JUVENTUS  1 1 1 0 2 0 3
3-ATLÉTICO MADRID  1 0 1 0 2 3 0
4-MALMö  1 0 1 0 0 2 0
juvENtus 2-0 mAlmö
OlYmpIAcOs 3-2 AtlétIcO mADrID

grupO b j v E D gm gs P
1-REAL MADRID  1 1 0 0 5 1 3
2-LIVERPOOL  1 1 0 0 2 1 3
3-LUDOGORETS RAzGRAD  1 0 0 1 1 2 0
4-FC BASEL  1 0 0 1 1 5 0
lIvErpOOl 2-1 luDOgOrEts
rEAl mADrID 5-1 fc bAsEl

grupO c j v E D gm gs p
1-zENIT  1 1 0 0 2 0 3
2-MONACO  1 1 0 0 1 0 3
3-BAYER LEVERKUSEN  1 0 0 1 0 1 0
4-BENFICA  1 0 0 1 0 2 0
bENfIcA 0-2 zENIt 
mONAcO 1-0 bAYEr lEvErkusEN

grupO D j v E D gm gs p
1-BORUSSIA DORTMUND 1 1 0 0 2 0 3
2-ANDERLECHT 1 0 1 0 1 1 1
3-GALATASARAY 1 0 1 0 1 1 1
4-ARSENAL 1 0 0 1 0 2 0
bOrussIA DOrtmuND 2-0 ArsENAl
gAlAtAsArAY 0-1 ANDErlEcHt

grupO E j v E D gm gs p
1-ROMA  0 0 0 0 0 0 0
2-MANCHESTER CITY  0 0 0 0 0 0 0
3-BAYERN MüNCHEN  0 0 0 0 0 0 0
4-CSKA MOSKVA  0 0 0 0 0 0 0
rOmA - cskA mOskvA    17 sEtEmbrO 14H45
bAYErN müNcHEN-  mANcHEstEr cItY   17 sEtEmbrO 14H45

grupO f j v E D gm gs p
1-BARCELONA  0 0 0 0 0 0 0
2-PARIS SG  0 0 0 0 0 0 0
3-AJAX  0 0 0 0 0 0 0
4-APOEL  0 0 0 0 0 0 0
bArcElONA - ApOEl    17 sEtEmbrO 14H45
AjAx - pArIs sg    17 sEtEmbrO 14H45

grupO g j v E D gm gs p
1-SPORTING  0 0 0 0 0 0 0
2-CHELSEA  0 0 0 0 0 0 0
3-SCHALKE 04  0 0 0 0 0 0 0
4-MARIBOR  0 0 0 0 0 0 0
cHElsEA - scHAlkE 04    17 sEtEmbrO 14H45
mArIbOr - spOrtINg    17 sEtEmbrO 14H45

grupO H j v E D gm gs p
1-FC PORTO  0 0 0 0 0 0 0
2-ATHLETIC  0 0 0 0 0 0 0
3-SHAKHTAR DONETSK  0 0 0 0 0 0 0
4-BATE BORISOV  0 0 0 0 0 0 0
fc pOrtO - bAtE bOrIsOv    17 sEtEmbrO 14H45
AtHlEtIc -sHAkHtAr DONEtsk    17 sEtEmbrO 14H45

ligA doS cAmpeõeS rui costA Foi seGuNdo No
GrANde prémio de moNtreAl

sócio do sportiNG morreu
No estádio durANte o JoGo

O português rui costa 
(Lampre-Merida) foi se-

gundo classificado no Grande 
prémio de Montreal em bici-
cleta, sendo batido pelo aus-
traliano simon gerrans (ori-
ca-greenedge), que anulou 
um último esticão do campeão 
do Mundo. “estou muito feliz 
com a minha prestação”, es-
creveu na sua página do Face-
book imediatamente a seguir à 
prova canadiana. rui costa foi 
batido por simon gerrans, que 
venceu do grande prémio do 
Québec na sexta-feira, depois 
de o sprinter australiano ter 
anulado uma derradeira tenta-
tiva do campeão do Mundo de 
chegar à meta na frente. o por-

tuguês terminou com o mesmo 
tempo do vencedor (5:24.27 
horas), relegando o francês 
tony gallopin (Lotto-Belisol) 
para o terceiro lugar no final 
dos 205,7 quilómetros da pro-
va, constituída por 17 voltas a 
um circuito de 12 quilómetros. 
a viver os últimos dias vesti-
do de arco-íris, o ciclista da 
Lampre-Merida tentou isolar-
-se uma primeira vez, com um 
ataque na última escalada ao 
Mont royal, mas foi acom-
panhado pelo holandês Bauke 
Mollema (Belkin), o francês 
romain Bardet (ag2r-La 
Mondiale), o espanhol jesus 
Herrada (Movistar) e o bri-
tânico simon Yates (orica-

-greenedge). gerrans saltou 
do pelotão para se juntar ao 
grupo da frente, levando na 
roda os ciclistas da Lotto-Be-
lisol Wellens e tony gallopin, 
e comprometendo o sucesso 
da iniciativa do campeão do 
Mundo. com todos reunidos, 
costa atacou de novo na des-
cida rumo à avenue du parc, 
a três quilómetros da meta, 
conseguindo uma pequena 
margem que o esforço conjun-
to dos homens da orica-gree-
nedge anulou. Bruno pires 
(tinkoff-saxo) e nelson oli-
veira (Lampre-Merida) chega-
ram no mesmo grupo, a 4.39 
minutos do vencedor, sendo, 
respetivamente, 73.º e 75.º.

Um sócio do sporting mor-
reu, sábado à noite, no 

estádio de alvalade, duran-

te o jogo com o Belenenses. 
clube endereça “os mais sen-

tidos pêsames à família”. ilí-
dio esteves, de 43 anos, sócio 
34133-0, faleceu no estádio 

josé alvalade, durante o jogo 
entre o sporting e o Belenen-

ses. “o nosso associado entrou 
em paragem cardiorespirató-
ria, na bancada, e após várias 
tentativas de reanimação, foi 
levado para o hospital, onde 
acabou por falecer”, informou 
o Sporting, na página oficial 
do clube. 
“neste momento doloroso, 

o Sporting Clube de Portu-
gal endereça os mais sen-
tidos pêsames à família do 
Sócio ilídio Esteves”, pode 
ler-se no site do Sporting na 
internet.

Atlético madrid 01/10 14:45 juventus
malmö 01/10 14:45 Olympiacos

fc basel 01/10 14:45 liverpool
ludogorets 01/10 14:45 real madrid

zenit 01/10 12:00 monaco
Bayer Leverkusen 01/10 14:45 Benfica

Arsenal 01/10 14:45 galatasaray
Anderlecht 01/10 14:45 Dortmund
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 28 14 5 9 42 31 47
2-Sporting KC 29 13 6 10 43 34 45
3-NE Revolution 28 13 3 12 41 39 42
4-NY Red Bulls 28 9 11 8 44 41 38
5-Columbus Crew 28 9 10 9 40 36 37
6-Philadelphia U. 28 9 10 9 45 43 37
7-Toronto FC 27 9 7 11 36 43 34
8-Houston Dynamo 27 9 5 13 33 50 32
9-Chicago Fire 27 5 15 7 34 40 30
10-Impact Montréal  28 5 6 17 32 52 21

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 27 17 3 7 51 37 54
2-LA Galaxy 28 14 9 5 57 30 51
3-Real Salt Lake 28 12 10 6 44 35 46
4-FC Dallas 28 13 6 9 48 37 45
5-Vancouver W. 28 8 13 7 36 36 37
6-Portland Timbers 28 8 12 8 49 48 36
7-Colorado Rapids 28 8 7 13 39 48 31
8-SJ Earthquakes 27 6 10 11 33 39 28
9-Chivas USA 28 6 6 16 23 51 24

grupo oeSte

eStAdoS unidoS (mlS)

1-Benfica B 13 6 4 1 1 12 5
2-Freamunde 13 6 4 1 1 9 2
3-Chaves 12 6 3 3 0 10 5
4-UD Oliveirense 12 6 4 0 2 6 5
5-U. Madeira 11 6 3 2 1 8 4
6-Farense 10 6 3 1 2 4 5
7-Tondela 10 7 2 4 1 7 6
8-Sporting B 10 6 3 1 2 8 4
9-Olhanense 9 6 2 3 1 10 6
10-Santa Clara 9 6 2 3 1 6 6
11-Portimonense 9 6 2 3 1 5 4
12-Beira-Mar 8 6 2 2 2 9 8
13-Leixões 8 6 2 2 2 8 9
14-Ac. Viseu 8 6 2 2 2 6 8
15-Desp. Aves 7 6 2 1 3 6 10
16-Oriental 7 6 1 4 1 4 4
17-Trofense 7 6 2 1 3 8 9
18-Marítimo B 7 6 2 1 3 5 9
19-Sp. Covilhã 6 6 1 3 2 8 12
20-Atlético CP 5 6 1 2 3 5 7
21-V. Guimarães B 5 6 1 2 3 8 9
22-FC Porto B 4 6 1 1 4 5 9
23-SC Braga B 4 6 1 1 4 5 9
24-Feirense 2 7 0 2 5 6 13

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

V. Setúbal 0-5 Benfica
moreirense 1-1 rio Ave
Arouca 1-0 sc braga

sporting 1-1 belenenses
Marítimo 2-0 Penafiel

boavista 1-0 Académica
p. ferreira 1-1 gil vicente
v. guimarães 1-1 fc porto
Estoril praia 2-1 Nacional

resultAdos

Atlético cp 0-1 Ac. viseu
sc braga b 1-2 trofense

uD Oliveirense 1-0 tondela
Oriental 0-0 Benfica B

leixões 2-1 Desp. Aves
marítimo b 1-3 beira-mar

u. madeira 1-0 v. guimarães b
sporting b 0-0 portimonense

santa clara 0-0 Olhanense
feirense 0-0 freamunde
farense 1-0 fc porto b
sp. covilhã 0-3 chaves

resultAdos

v. guimarães - p. ferreira 19/09  15:30
Penafiel - V. Setúbal 20/09  11:00
Nacional - sc braga 20/09  15:15
belenenses - marítimo 21/09  11:00
rio Ave - Arouca  21/09  11:00
Benfica- Moreirense 21/09  12:00
gil vicente - sporting 21/09  13:00
fc porto - boavista 21/09  15:15
Académica - Estoril praia 22/09  15:00

5ª jornAdA - horAs de montreAl

tondela 1-0 feirense
Olhanense 17/09  10:00 u. madeira

fc porto b 17/09  10:00 Oriental
chaves 17/09  11:00 sporting b

Ac. viseu 17/09  11:00 sc braga b
trofense 17/09  11:00 marítimo b

Desp. Aves 17/09  11:00 uD Oliveirense
beira-mar 17/09  12:00 farense

Benfica B 17/09  12:00 Atlético CP
freamunde 17/09  12:00 leixões

guimarães b 11/10  11:00 sp. covilhã
portimonense 12/10  6:00 santa clara

PróXImA jornAdA

veNcedor dA liGA dos cAmpeões 2014/15
pode eNcAixAr 37,4 milHões de euros

cHAmpioNs portuGAl é o mAis
represeNtAdo eNtre os treiNAdores

pAulo beNto deixA selecção
por meio milHão de euros

A equipa que vencer a Liga 
dos Campeões da época 

2014/15 pode encaixar 37,4 
milhões em prémios da UEFA, 
anunciou, esta segunda-feira, o 
organismo que rege o futebol 
europeu no seu sítio oficial na 
Internet. Benfica, Sporting e 
Fc porto estão entre os 32 clu-
bes que estão a a disputar a pro-
va e que recebem 8,6 milhões 
de euros apenas pela participa-
ção na fase de grupos, aos quais 
acresce um milhão de euros por 
vitória e 500 mil euros por em-

pate. a presença nos oitavos de 
final vale um “cheque” adicio-
nal de 3,5 milhões de euros, a 
qualificação para os quartos e 
as meias-finais rendem 3,9 e 
4,9 milhões de euros, respeti-
vamente, enquanto o vencedor 
da final de Berlim recebe 10,5 
milhões de euros, contra os 6,5 
milhões do finalista vencido. 
na Liga europa, em que par-
ticipam o estreante rio ave e 
o estoril-praia, os valores são 
substancialmente inferiores 
e o melhor a que uma equipa 

pode aspirar são 9,9 milhões 
de euros, quase um quarto do 
que poderá arrecadar na Liga 
dos Campeões. Real Madrid 
e Fc sevilha receberam mais 
de metade do valor disponível 
para a segunda prova europeia 
de clubes pela presença na final 
da supertaça europeia, com a 
equipa de pepe, Fábio coen-
trão e cristiano ronaldo a en-
caixar três milhões de euros e o 
clube de Beto, diogo Figueiras 
e Daniel Carriço a ficar com 2,2 
milhões.

O bom relacionamento en-
tre o ex-seleccionador 

e o presidente da federação, 

Fernando gomes, facilitou a 
desvinculação que custará 500 

mil euros aos cofres da FpF. 
paulo Bento vai receber 500 
mil euros de indemnização 

pela quebra de contrato com a 
FpF. o seleccionador que che-

gou a acordo com o presidente 
Fernando gomes, tinha direito 
a uma verba de 3 milhões de 
euros, contudo, e devido ao 
bom relacionamento existen-
te entre ambos a saída custará 
aos cofres de federação meio 
milhão de euros. o contrato 
que havia sido celebrado antes 
do Mundial do Brasil e seria 
válido até ao euro 2016, foi 
quebrado por acordo mútuo e 
paulo Bento deixa os quadros 
da federação juntamente com 
toda a sua equipa técnica, após 
a derrota, por 1-0, no primei-
ro jogo de qualificação para o 
europeu, que se disputou em 
aveiro, diante da albânia. 

Portugal será o país mais re-
presentado nos bancos da 

Liga dos Campeões de futebol, 
com seis equipas a apostarem 
em treinadores lusos no início 
da edição 2014/15 da prova 
milionária. além dos seis trei-
nadores, haverá, no arranque da 
competição, 16 jogadores portu-
gueses inscritos nos plantéis de 
equipas estrangeiras. o grupo 
c tem metade dos treinadores 
lusos em prova, com jorge jesus 
a representar o Benfica, enquan-
to andré Villas-Boas comanda 
os russos do Zenit e Leonardo 
jardim os franceses do Móna-
co, sendo o alemão roger sch-
midt, do Bayer Leverkusen, o 
único que não fala português. 
na “poule” há mais dois treina-
dores portugueses, o estreante 
Marco silva, que dirige o spor-
ting no regresso à “champions” 
cinco anos depois, e o já bicam-
peão josé Mourinho, na sua se-
gunda passagem pelo londrino 
chelsea. campeão israelita pelo 
Maccabi telavive, paulo sousa 
também se estreia na principal 
competição europeia de clubes, 
mas ao serviço dos suíços do 
Basileia. a península ibérica 
tem 11 dos 32 treinadores em 
prova, com um dos cinco re-

presentantes de espanha a ser 
julen Lopetegui, treinador do 
Fc porto. na terceira posição 
do “ranking” de treinadores sur-
gem itália, alemanha e França, 
com três técnicos, com a in-
glaterra a ser a única das cinco 
principais ligas europeias a não 
estar representada nos bancos, 
apesar de ter quatro clubes na 
fase de grupos. nos relvados 
podem ser 16 os jogadores por-
tugueses utilizados, com três 
clubes a destacarem-se com três 
jogadores cada, entre os quais o 
campeão europeu real Madrid, 
que continua a contar com os 
defesas pepe e Fábio coentrão 
e o avançado cristiano ronal-
do, melhor marcador da última 
edição. o Mónaco, regressado à 
Liga dos Campeões nove anos 
depois, apresenta, além de Leo-
nardo jardim, os internacionais 
portugueses ricardo carvalho 
e joão Moutinho e o sub-21 
Bernardo silva. os cipriotas do 
apoeL continuam a ter um for-
te contingente luso, com o de-
fesa Mário sérgio e os médios 
nuno Morais e tiago gomes, 
além de vários jogadores com 
ligação ao futebol português. o 
defesa Luís neto e o avançado 
danny representam o Zenit, no 

qual atuam também os ex-benfi-
quistas Witsel, javi garcia e ga-
ray e o ex-portista Hulk. o mé-
dio Fábio espinho e o extremo 
Bruma estão inscritos por Ludo-
gorets (Bulgária) e galatasaray 
(turquia), existindo ainda dois 
futebolistas inseridos nas listas 
B: edgar ié (Fc Barcelona) e 
Michael gonçalves (Basileia). 
- treinadores portugueses: jor-
ge Jesus (Benfica) Marco Silva 
(sporting) andré Villas-Boas 
(Zenit, rus) Leonardo jardim 
(Mónaco, Fra) paulo sousa 
(Basileia, sui) josé Mourinho 
(chelsea) - jogadores portu-
gueses em equipas estrangeiras: 
tiago (atlético de Madrid, esp) 
Michael gonçalves * (Basileia, 
sui) Fábio espinho (Ludogo-
rets, Bul) pepe (real Madrid, 
esp) Fábio coentrão (real 
Madrid, esp) cristiano ronal-
do (real Madrid, esp) ricardo 
carvalho (Mónaco, Fra) joão 
Moutinho (Mónaco, Fra) Ber-
nardo silva (Mónaco, Fra) Luís 
neto (Zenit, rus) danny (Zenit, 
rus) Bruma (galatasaray, tur) 
Mário sérgio (apoeL, chp) 
tiago gomes (apoeL, chp) 
nuno Morais (apoeL, chp) 
edgar ié * (Fc Barcelona, esp)
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impAct de moNtreAl,... sem iNteresse

O impacto voltou a perder mas desta vez num 
jogo sem interesse. O onze montrealense 

perdeu por 2-1 contra o Revolution da nova in-
glaterra. Callum Mallace marcou o golo do onze 
montrealense depois de uma bela jogada, em fal-
ta de Jack Mcinerney. 

era o primeiro tento do jogador escocês na sua cur-
ta carreira na MLs. o impacto aproveitou este jogo 
para fazer rodar a formação com a espectativa do 

jogo frente aos red Bulls de nova iorque. o im-
pacto até tomou avanço no encontro com este golo 
aos 13 minutos. obviamente, e como tem sido cos-
tume este ano, o impacto voltou a sofrer dois golos 
e acabou por perder o jogo. a expulsão de Krol na 
segunda parte veio impedir ao onze montrealense de 
tentar igualar o resultado. 
os golos do revolution surgiram aos 10 minutos 

depois aos 12 minutos  pelos médios Kelyn rowe e 
Lee ngyuen. embora as coisas parecessem ser boas 
para a turma visitante, o impacto nunca esteve perto 

da vitória. 
As recentes lesões de mui-

tos jogadores chaves, tam-
bém não ajudou a situação. 
Este jogo era afinal um jogo 
sem interesse. 
a meio da semana passada 

o empate frente ao galaxy de 
Los angeles era um jogo de 
algumas emoções devido ao 
falecimento da irma de Karl 
ouimette. 
Marco di Vaio que marcou 

o primeiro golo do jogo veio 
abraçar o jovem defesa de-
pois do golo aos 28 minutos. 
o segundo golo do impacto 
foi marcado por piatti aos 42 
minutos depois de uma bela 
jogada de Felipe. era o quar-
to golo do argentino pelo 
impacto. um jogo cheio de 
emoções que chega ao inter-
valo com a turma da casa a 

vencer por 2-0. 
a segunda parte foi totalmente ao contrário da pri-

meira. dois golos para os visitantes, um por Zardes 

DAniEL LOUREiRO

e depois por gordon. este jogo até tinha começado 
bem para o impacto mas  as velhas rotinas voltaram 
e a defesa voltou a fraquejar. o impacto disputou 
um bom jogo sabendo que o campeonato ja não 
conta, mas com objetivo na champions. 
o impacto deveria ter outro objetivo em mente, 

aquele de apanhar o toronto Fc para jogar contra a 
equipa mais fraca para o próximo ano no campeo-
nato canadiano. com os recentes péssimos jogos do 
tFc, o impacto poderia pensar nesse objetivo. 
O próximo jogo do onze montrealense é o jogo 

mais importante da época frente aos Red Bulls 
de nova iorque em casa para a Liga dos Cam-
peões. Uma vitória faria com que o impacto pu-
desse sonhar com a fase seguinte da competição. 
Jogo agendado para esta quarta-feira às 20 ho-
ras no Estádio Saputo. Todos ao estádio!!!


