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“Caminhámos

para a
falência sem um ‘ai’
de um político”

Com Fernando Santos,
será que é um passo
afrente ou atrás?

N

o seu habitual comentário na TVI 24, Henrique Medina Carreira voltou esta semana à temática da despesa pública. Defendendo maior fiscalização dos dinheiros públicos, o antigo ministro alegou que o problema
português está intrinsecamente ligado ao aumento das prestações e salários pagos pelo Estado e (...).
VER PÁGINA 8

F

ernando Santos chega à Seleção Nacional aos 59 anos, perto de completar 60, num regresso a Portugal ao fim de sete anos. Passou esse período na Grécia, o outro país de referência na sua carreira. Santos, que será
apresentado hoje, no final desta manhã, faz o pleno nos principais bancos
do futebol português. Depois de ter treinado FC Porto, Benfica e Sporting,
chega à seleção. Pequena nota,... A FIFA oficializou o castigo de oito jogos de
suspensão imposto a Fernando Santos, depois da expulsão nos oitavos-de-final do Mundial 2014.

serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

20 lItrOs

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,
DE

5 A 250 LITROS.
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
24 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00	Jornal da Tarde
09:12	Moda Portugal
	Praia da Foz do Arelho
09:46 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:00	Vida Animal em
	Portugal e no Mundo
14:08	Ler +, Ler Melhor
14:14	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:02	Moda Portugal
	Praia da Foz do Arelho
16:34 O Preço Certo
17:23 Os Nossos Dias
18:05	Telejornal Madeira
18:41	Telejornal Açores
19:15	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:34	Água de Mar
21:20	Podium
	Trampolim Sincronizado
22:09	Moda Portugal
	Praia da Foz do Arelho
22:42	Sociedade Civil
00:13	Ler +, Ler Melhor
00:21	Telejornal Açores
00:56	Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
25 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Geografia das Amizades
Hawai
09:45 Há Tarde
13:00	Portugal em Direto
14:00	Vida Animal em
	Portugal e no Mundo
14:10	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
15:45 A Opinião de
Nuno Morais Sarmento
16:15	Flash 7 DiasEstreia
16:45 O Preço Certo
17:35 Os Nossos Dias
18:15	Telejornal Madeira
18:45	Telejornal Açores
19:15	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:25	Livre Pensamento
21:55	Fatura da Sorte
22:05	Correspondentes
22:30	Portugueses Pelo Mundo
	Budapeste
23:15	Flash 7 Dias
23:50 A Opinião de
Nuno Morais Sarmento
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
26 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	Telejornal
16:00	Sexta às 9
16:30	Visita Guiada
16:55 O Preço Certo
17:45 Os Nossos Dias
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:20	Visita Guiada
21:45	Programa a designar
22:45	Tanto Para Conversar
	Pedro Rolo Duarte
e Pedro Adão Silva
23:30	Programa a designar
00:25	Telejornal Açores
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00:55	Telejornal Madeira
SÁBADO
27 de setembro
01:30	Programa a designar
03:00	Bom Dia Portugal
05:45	Programa a designar
06:15 Agora Nós
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Prós e Contras
11:00	Programa a designar
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30	Programa a designar
15:00	Telejornal
15:45	Linha da Frente
16:20	Portugal 3.0
17:25 Inesquecível
19:00 24 HorasDireto
20:00	COOLi
20:35	Chefs Academy
2ª Temporada
22:20	Telejornal Açores
23:25	Zona Mista
DOMINGO
28 de setembro
01:30	Programa a designar
02:30	África Global 2014
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Programa a designar
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Aqui Portugal
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
22:20	Telejornal Açores
23:05	Só Visto!
00:15 Arraiais Madeirenses
SEGUNDA-FEIRA
29 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora Nós
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Programa a designar
09:45 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:15 Especial Saúde 2013
16:45	Programa a designar
17:30 Os Nossos Dias
18:10	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:20	Prós e Contras
23:05 Especial Saúde 2013
23:45	Sinais de Vida
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
30 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00 Agora NósDireto
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Programa a designar
09:45 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Programa a designar
17:40 Os Nossos Dias
18:10	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30	Água de Mar
21:20	Podium
22:50	Portugal 3.0
23:45	Programa a designar
00:26	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

Agenda comunitária
Jantar

de

Gala Homenagem

a

Carlos Leitão

Pela primeira vez no Quebeque um português atingiu a craveira de Ministro como
aconteceu com o nosso compatriota Senhor Carlos Leitão. Para sublinhar o acontecimento um pequeno grupo de portugueses decidiu formar uma Comissão para organizar um Jantar de Gala ao novo Ministro das Finanças do Quebeque. O evento terá
lugar no próximo dia 31 de Outubro pelas 19h00 no Centre des Congrès et Banquets
Renaissance, situado no 7550 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Québec H1E 1P2.
Todos os que queiram adquirir bilhetes poderão fazê-lo nos escritórios da Joem, 4242
Blvd, St-Laurent, suite 201, Montreal Qc, H2W 1Z3. Para mais informações Tel.: (514)
233-3762 ou (514) 577-5536. PS – Caso o resultado financeiro deste acontecimento
seja positivo o saldo será remetido a uma instituição de beneficência a determinar
brevemente.

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.

Excursão

a

Toronto

Os amigos de Rabo de Peixe do Quebeque organiza uma excursão a Toronto, Ontário
no dia 18 de outubro de 2014 para confraternizar em conjunto o 16º aniversário dos
Amigos de Rabo de Peixe de Ontário. Para informações ou reservas: Eduardo Leite
514-583-8891; Olivia Paiva 514-707-8877; António Calisto 514-777-1551.

Escola

de música da

FPM

A escola de música da FPM vai começar no dia 2 de outubro. Quem estiver interessado a aprender música e fazer parte da grande família da Filarmónica Portuguesa de
Montreal por favor ligar para o 514 982-0688.

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante:
O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o
presente com confiança! Saúde: O seu
corpo precisa de descanso, faça o que
ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus
rendimentos.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
Touro: Carta Dominante: 4 de
Espadas, que significa Inquietação, Agitação. Amor: Clima
romântico e sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa
uma fase de nervosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a si próprio! Dinheiro:
Não arrisque em negócios que não lhe
ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
Gémeos: Carta Dominante: A
Estrela, que significa Proteção,
Luz. Amor: Afaste-se da rotina
com a pessoa amada. Opte por
fazer aquela viagem há muito planeada.
Que a leveza de espírito seja uma constante na sua vida! Saúde: Fase de fadiga
excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não
se esforce demasiado, pense mais em si.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 4
de Ouros, que significa Projetos.
Amor: É provável que atravesse
um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não
abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar exausto. Dinheiro:
Partilhe as suas ideias com os colegas
de trabalho e poderão daí advir algumas
oportunidades que deve saber aproveitar.
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9
Escorpião: Carta Dominante:
Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem
todos os momentos a dois. É através do exercício diário da bondade que se
pode tornar uma pessoa verdadeiramente
realizada! Saúde: Poderá sentir alguma
fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os
seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11
Sagitário: Carta Dominante: A
Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a sua
cara-metade. Saúde: Procure não andar
muito tenso. Aceite os erros dos outros e
os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Clima de grande
harmonia familiar e amorosa,
mas seja mais compreensivo. Saúde:
Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você
pensa sobre si próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de controlar
esse seu instinto materialista.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Capricórnio: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus
problemas com alguém em quem
confie verá que se sentirá bem mais leve.
Saúde: Seja paciente quando o comportamento dos outros não corresponder
às suas expectativas. Relaxe um pouco
mais. Dinheiro: Período em que terá uma
boa segurança financeira.
Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Leão: Carta Dominante: A Roda
da Fortuna, que significa Sorte
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias pois
poderá ser mal interpretado. Deite fora
tudo o que o prejudica e tudo o que está
a mais dentro de si. Saúde: Atravessa
uma fase equilibrada neste campo.
Dinheiro: As suas capacidades de concentração no trabalho poderão trazer-lhe
alguns bons resultados.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Aquário: Carta Dominante: A
Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso. Amor: Organize
um jantar para juntar os seus amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saúde: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não
haverá nenhuma alteração significativa.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Virgem: Carta Dominante: Ás
de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com
as pequenas atribulações diárias. Que a
clareza de espírito esteja sempre consigo! Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus
investimentos darem frutos. Números da
Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Peixes: Carta Dominante: O
Eremita, que significa Procura,
Solidão. Amor: Deixe de lado as
mágoas e perdoe o seu próximo.
Só erra quem está a aprender a fazer as
coisas da maneira certa! Saúde: Tendência para problemas de memória.
Dinheiro: Continue a saber gerir bem
o seu dinheiro para não deixar o barco
afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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Abandono Escolar no Ensino
Superior Público em Portugal
Manuel de Sequeira Rodrigues

P

ara a grande maioria, ser estudante hoje, em
Portugal, infelizmente é uma corrida de barreiras e já muitos estudantes deixaram de o ser por não
terem as carteiras suficientemente longas para saltar
os obstáculos impostos pela política do Governo. O
abandono escolar no Ensino Superior existe devido à dificuldade dos estudantes e das suas famílias
em suportar os custos que a frequência que tal grau
implica. Nunca foi uma poplítica dos sucessivos Governos, erradicar o problema do abandono escolar
atacando a sua raiz.
Ao invés, propõem e avançam com medidas que em
vez de solucionarem e resolverem o problema, o procuram remediar. Dizem que o novo programa permitirá
que alunos que entretanto tenham desistido do ensino
Superior podem agora regressar aos seus estudos para
que possam concluir, atribuindo-lhes uma bolsa, Isto
desde que tenham nacionalidade de um estado-membro
da UE, não trabalhe e que tenham menos de 30 anos na
data máxima de conclusão do curso «que, para quem se
inscreva neste programa tem de ser concluído ao ritmo
de 60 créditos, o que corresponde em muitos cursos a 10
cadeiras por ano». Ou seja, um estudante que desista do
curso por motivos económicos e vá por isso mesmo trabalhar pode concorrer ao programa Retoma? Não. Um
jovem que, depois de ser expulso do ensino por não ter
dinheiro, não arranjou trabalho, mas no Centro de Emprego indicaram-lhe um curso de fomação e está a concluí-lo, pode concorrer ao Retomar? Não. Um jovem
que tenha 28 anos que tenha desistido com o primeiro
ano feito pode concorrer ao Retoma? Não. Posto isto,
falemos então das linhas estratégicas do Governo. O
subfinanciamento, como se sabe, afecta directamente as
instituições, limita os serviços que presta e faz diminuir

significativamente a qualidade do ensino. Como disse ,
isto não é propriamente novo. Mas novas podem ser as
formas de o fazer, ou antes, as razões que são invocadas
e a terminologia que usam para o fazer. O resultado é
maiores dificuldades de acesso, sobretudo para aqueles que não têm posses económicas para suportar todos
os custos inerentes à frequência deste grau de ensino.
Não interessa se as regiões do Interior ficam sem instituições de ensino superior, ficando sem um importante
recurso dessas regiões de acederem ao Ensino. Para este
Governo, o que importa é, ao invés de investir na educação, racionalizá-la ou seja, desinvestir e elitizar. Ao
mesmo tempo que anunciam estes programas, cortam o
orçamento para a educação incitando as instituições de
ensino a procurar financiamento próprio, sugerindo que
cobrem o mais que puderem aos seus clientes. Que é assim que entendem os estudantes: como clientes. É neste

prisma de educação como um negócio que se vê a necessidade de recuperar estudantes para o Ensino Superior. Para muitos estudantes, pode não ser evidente qual
o lado certo. Mas se pensarmos bem, até é relativamente
simples. Se estudam, se fazem investigação, se nos especializamos, estamos a contribuir para o desenvolovimento do país. E esse desenvolvimento depende de um
esforço colectivo, um esforço que toda a sociedade faz
para investir na formação dos jovens e adultos. É portanto, responsabilidade do Estado reservar os recursos
necessários para essa responsabildade.
Quando, na nossa Constituição, vemos consagrado
a todos o direito ao acesso aos mais elevados graus
de Ensino, é disso que estou a falar. Está na hora de
se acabarem as dúvidas, de pormos fim ao discurso
do «salve-se quem puder».
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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

A Tia Matilde
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casal da semana

PE. José Maria Cardoso

L

comunicado

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. Saída do CASCM às
8h00, regresso às 16h30. Se tem 55 anos e mais e
quer participar nesta atividade, deverá contactar o
CASCM para obter mais informações.Tel: 514-8428045.

Jubiléu de Ouro do
Pe. António Araújo

A missão Santa Cruz vai celebrar o Jubiléu de Ouro
do Pe. António Araújo, sexta-feira, dia 26 de setembro às 18h30. Estas celebrações vai começar com
a Eucaristia de ação de graças. Segue-se um jantar
partilhado. Pede-se, pois, que cada um traga alguma
coisa para partilhar como é costume neste tipo de jantar. Celebramos esta data importante com o Sr. Pe.
António.
Para mais informações 514-844-1011.

31º Aniversário da Associação
Portuguesa do Espírito Santo
de Hochelaga

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza no
sábado dia 18 de outubro de 2014
pelas 19 horas o seu aniversário da
fundação. A ementa desta noite será:
Sopa de legumes; entrada de filete
de peixe com arroz de marisco e
salada; Prato principal, Filet-Mignon
e sobremesa, Natas do céu. A festa
será animada pelo Conjunto Evolution e Jorge Silva
vindo dos estados Unidos. Preço: 40 aniversários.
Para informações ou reservation: 514-254-4647 ou
514-452-9175.

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo português

embro-me do casamento da tia Matilde. Lembro-me do nascimento dos seus filhos. Lembro-me de a ver na casa dos meus avós, onde ficou
a morar; lembro-me de a ver amassar farinha na
grande maceira; lembro-me de ela nos dar bolo
com sardinhas antes de meter o pão ao forno que
só fechava depois de ter dito umas rezas. Lembro-me que naquela altura se rezava pelo pão. Foi a
fartura que nos comeu esse jeito de rezar.
Lembro-me da tia Matilde tirar a carta de condução.
Lembro-me da primeira carrinha que comprou. Era
velha mas a tia Matilde passava nela como se conduzisse um fórmula um.
A tia Matilde enterrava assim os tempos dos bois
à soga. Lembro-me da tia Matilde vir lá a casa, depois das feiras, e ficar à conversa com a minha mãe a
quem, talvez por ser mais velha, a tia Matilde respeitava muito. Lembro-me que quando a conversa era
mais séria a minha mãe em vez de dizer o nome dela
dizia: “oh mulher”. Parecia-me que a tia Matilde gostava de ser tratada assim. Esta palavra mulher, pronunciada pela minha mãe, parecia dar-lhe importância e peso embora, já nessa altura, nem a tia Matilde
nem a minha mãe, precisavam que lhes dessem mais
peso. Elas já esticavam bem as molas das balanças.
Lembro-me do lado materno da tia Matilde que raras vezes dizia o nome dos sobrinhos porque chamava filhos a todos. Ainda hoje a tia Matilde não diz o
meu nome. Quando me quer chamar diz “oh filho”.
Eu lembro-me bem do tempo em que a tia Matilde
era mulher de todas as armas e de todas as batalhas...
Se me lembro! A tia Matilde é que já não.
A última vez que falei com a Ti Matilde foi no mês
de junho. A tia Matilde estava com o seu penteado
impecável e adornada com os seus oiros do melhor

Aquilo
O

que há. A tia Matilde sempre gostou de jóias. Tem
do melhor e do mais bonito da joalharia portuguesa.
Nada do que ela tem é faz-de-conta. O muito que tem
é muito bom. Naquele dia de junho, estando os dois
à sombra, era com a sombra da tia Matilde que eu
estava. A conversa entre nós estava arredondada.
A tia Matilde, no rodar de apenas uns minutos, colocava as mesmas perguntas para ouvir as mesmas

Lembro-me que
naquela altura se
rezava pelo pão. Foi a
fartura que nos comeu
esse jeito de rezar.
respostas. Já se tinha esquecido que os filhos mais
novos já tinham casado. Sabia que vivia mas já não
sabia com quem.
Quem viu a tia Matilde e quem a vê. Ela negociava
cebolas e batatas com os agricultores da Póvoa de
Varzim como Abraão negociava Sodoma com Deus.
Pediam 100 e ela conseguia levar por 10 para vender
depois por 200. No mercado de Guimarães era amada
e temida. Tanto enchia de nabiças o saco dos pobres
como de estalos a cara dos atrevidos. Pelo bem, dava
a camisa. Pelo mal, dava luta.
A tia Matilde mandou construir uma grande casa
com varandas a toda a volta com vistas que chegam
longe. Mas ela é que era a casa e as varandas.
Ela é que via longe.
Ela sempre via mais distante.
A tia Matilde tem alzheimer.
Já se esqueceu de muita coisa.
Mas ainda me disse que eu ando longe há muito
tempo e que está na hora de vir para mais perto. E
ainda se lembrou de me chamar filho.
Se um dia chegar a minha vez de me esquecer gostaria de poder lembrar-me do nome Matilde.

que nós chamamos

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

amor é uma palavra tão grande, escrita com
quatro letras apenas é uma idealização de
um sonho, uma figura fantasiada pela nostalgia de
infância, uma miragem construída pela lembrança inconsciente de tempos felizes, Através do amor
tentamos recuperar a inocência perdida, da felicidade de outrora, quando éramos bebés vivíamos
em paz com o Mundo.
Bem vistas as coisas, tudo tem haver com uma vontade indefinível etérea e imperceptível, de retornar à
infância, e ao afecto materno, e alimentar-se da esperança, de reencontrar essa felicidade desaparecida
nos primórdios da existência.
Devido a essa recordação o nosso subconsciente
acalenta sonhos de amor.
Por outras palavras, o amor novamente reencontra-

Amor

do torna-se contagiante, é uma química que passa entre dois seres, irradiada de felicidade que faz brotar
a vida, expandindo assim, a raça humana, e outras!..
através do Universo. O amor é um sentido imperceptível, onde a sua razão de ser não tem limites. Porque
racional, ou irracional que seja, ele está presente em
quase todas as espécies que existem no Universo,
embora digamos que nos animais trata-se de instinto
natural, mas que seja instinto, ou amor, não seria eu
que iria tirar uma cria a qualquer animal que exista
neste Mundo, porque sei que as represálias não seriam boas de ver, porque como nós qualquer animal
protege a sua cria. Eu valido que isso seja amor!..
Porque amar ; é viver, é morder na vida !...
É quando os nossos sentidos se alertam, num intuito de como quem quer descobrir o infinito dos astros.
É aquela irradiação que nos invade e nos deixa perplexos na chegada de um novo dia. Amar é dar à vida
um abraço!... é já não termos horizontes, é vivermos
além do espaço.

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327

Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
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3
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7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Sabias que, a única Plantação
de Chá da Europa está nos Acores!
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Francisca Reis

O

s Açores é o único local da Europa onde há Plantação de Chá:
A fábrica de Chá Gorreana localiza-se na Freguesia da Maia na Ilha de
São Miguel.
A fábrica de Chá do Porto Formoso
localiza-se na Freguesia de Porto Formoso na Ilha de São Miguel. A Gorreana foi criada em 1883 e ainda é gerida
pela mesma família que a fundou há 5
gerações, e, produz os mesmos antigo
processos de cultivo. São os mesmos

de antigamente por isso os Chás Gorreana são livres de químicos.
Eles produzem a cerca de 40 toneladas por ano divididas em cinco qualidades, quatro de chá preto, e chá verde
o que tem atualmente mais saída pelos
seus benefícios para a saúde.
A fabrica é visitada por centenas de
turistas anualmente, que gratuitamente passeiam pelas salas de produção,
provam as varias variedades, e terminam no pequeno quiosque onde se
pode comprar o famoso chá. O chá é
a bebida mais consumida no mundo e
faz parte dos hábitos diários de vários
países e de vários povos. A fábrica com

125 anos de história irá em breve vender o seu chá na internet “on-line”.

Elegante e requintado
Casamento de Heidi e Alexandre

Antero Branco

O

elegante casamento de Heidi e
Alexandre, filhos de Aurora &
Joaquim Costa e de Teresa & Francisco Fonseca, teve lugar, no passado
sábado, na Basílica Notre-Dame de
Montreal, numa emocionante cerimónia, presidida pelo Reverendo Padre António Araújo que contou com

a participação do Diàcono António
Ramos.
O luxuoso cocktail de boas vindas, foi
servido no jardim da Plaza Volare e o
jantar e recepção, na sala internacional
do Hotel Crowne Plaza.
A Voz de Portugal deseja que todos os
sonhos que a Heidi e o Alexandre compartilham, se tornem realidade, e que
esta nova vida seja repleta de amor, paz
e alegria, para que possam desfrutar da
felicidade tão sonhada!
Muitos Parabéns!
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Operaçôes Divinas
J. J. Marques da Silva

H

á quem queira discutir os meandros de um artigo bíblico porque aceita melhor os dizeres do artigo sem as citações da Bíblia... Isto
porque não crê na Bíblia, tem uma
religião particular, e seu particular
discurso. Quem o segue pensa que as
suas frases são límpidas e dirigem
o comportamento social a seu jeito...
Estão em completa discussão no ambiente onde circulam. Que pensar?
Se o valor dos versículos bíblicos fosse o desejo de aprender uma doutrina
válida para ser aceita, ou simplesmente
compreendê-la, não haveria problema;
mas como a desconhecem e o que desejam é fazer crer nos pormenores que
abrigam no seu íntimo, sempre é bom
verificar os contrastes existentes. Podemos começar por dizer: --Eu tenho a
minha doutrina, e você (ou o senhor) a
sua. Há palavras para ambas sem acinte; está escrito: --Para os rudimentos do
mundo, se nos sujeitamos a ordenanças
desta vida podemos cair em “aparências de sabedoria, como culto de si
mesmo, de falsa humildade, e de rigor
acético; todavia, não tem valor algum
contra a sensualidade”, (Colos.2:23)
ou satisfação da carne. “Portanto assim
diz o Senhor: Vós não me obedecestes,
para apregoardes a liberdade, cada um
a seu irmão e cada um a seu próximo;
pois eis que eu vos apregôo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para
a peste e para a fome; farei que sejais
um espetáculo horrendo para todos os
reinos da terra” (Jeremias 34:17).
Deus trino quer o bem universal, e
não olvidemos que Jesus ofertou a sua
vida para que os pecadores fossem libertos do pecado. Se o ser humano
descrê e não aceita, o Senhor deixa-o
livre: o mal aí está! “A espada, a peste,
e a fome”, são sinónimos de todas as
desgracias deste mundo, mesmo para o
livre arbítrio, que tem permissão talante, ou seja. desejo da vontade pessoal.
“Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para
julgar. Ele mesmo julga o mundo com
justiça” (Salmo 9:7-8).
Se um pecador se arrepende após uma
comparação da doutrina divina com os
conceitos humanos, que muitas vezes
não passam de uma doxomania para
obter glória, mas vem a participar da
graça de Deus, será ungido pelo Espírito Santo com o privilégio de ser adquirido pelo manso Cordeiro que é Jesus
Cristo. Então Ele tratará de o fazer um
santo, filho de Deus, e membro duma
fraternidade gloriosa. Levará a Sua
compaixão e amante disposição, em

moldá-lo numa “nova criatura”! Passará a revelar-lhe o princípio da doutrina
válida.
Como também é humano. começará: --”Aprendei de mim” (Mateus
!!:29).”Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós
também” (João 13:15). “Segui-me”
(Mateus 16:24).”Porque o Filho do
Homem veio buscar e salvar o que se
havia perdido” (Lucas 19:10). “Que
preferis? Como filhos da obediência,
não vos amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na vossa ignorância; sede santos porque eu sou santo”
(1ª Pedro 1:14).
É útil saber que fomos “justificados
gratuitamente, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus, a quem Deus
propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua
justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos”.
“Concluímos, pois, que o homem é
justificado pela fé, independentemente
das obras da lei” (Romanos 3: 24, 28).
Não queiramos crer nos homens, nem
nas suas doutrinas, pois que, muitos
ditos teólogos se contradizem entre si.
A Igreja teve, e tem, em cada crente
salvo, um arauto da sua Mensagem de
Salvação, uma testemunha do Mestre, e
não é menos certo que também teve os
seus obreiros, diríamos especializados
ou destacados para serviços especiais
ou de certa envergadura, conforme os
dons que o Espírito Santo distribuiu
por eles. Mas em qualquer trabalho foi
a Mensagem da Cruz que sobressaiu e,
em consequência, o Amor de Deus que
se tornou patente: --”Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou
a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados” (1ª João
4:10).
Logo no princípio da Igreja se destacaram, um Filipe, designado “o evangelista”, eleito diácono (Actos 6:4;
8:4-25), um José, “cognominado Barnabé, (que traduzido é filho da consolação) homem desinteressado das coisas materiais (Actos 4:36-37), que, na
companhia de Paulo este lhe aplicava
instrução e defesa”. Mais outros, todos cheios de interesse pelas coisas do
Senhor, no zelo das “Novas de alegria
para todo o povo”.
Houve de tudo, em “operações divinas” dignas de apreço, e também intrusos separados em operações para
apresentarem suas ideias. “Mas o
Senhor é verdadeiramente Deus; ele
é o Deus vivo e o Rei eterno; do seu
furor treme a terra, e as nações não
podem suportar a sua indignação”
(Jeremias 10:10).

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA.

“Caminhámos para a falência
sem um ‘ai’ de um político”
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N

o seu habitual comentário na TVI 24, Henrique Medina Carreira voltou esta semana à
temática da despesa pública. Defendendo maior
fiscalização dos dinheiros públicos, o antigo ministro alegou que o problema português está intrinsecamente ligado ao aumento das prestações
e salários pagos pelo Estado e disse que raramente viu um político capaz de dizer não ao aumento
da despesa.
“A crise de 2011 trouxe uma coisa que em Portugal
já não acontecia há 120 anos: a bancarrota. Há causas que são muito marcantes. (...) Uma das coisas
que as pessoas não percebem muito bem é que os
governos não são governos como há 20 anos. Foram perdendo poderes fundamentais e hoje não têm
quase poder nenhum”, começou por referir Henrique Medina Carreira no seu comentário semanal na
estação de Queluz.
Elencando depois o que chamou um conjunto de
“pormenores” que marcam a atualidade portuguesa, entre eles “a pobreza, a imigração forçada, o endividamento brutal do país [ou] insuficiência para
manter o Estado”, o antigo ministro das Finanças
lamentou que o discurso político em Portugal seja
feito sempre a pensar em eleições, sendo, neste âmbito, feitas promessas difíceis de cumprir.
“Os que se perfilam para as próximas eleições também já começaram com a sua máquina de aldrabice.
O próprio governo já está a marcar passo nisto.
Os impostos são o exemplo. A intenção é chegar ao
ouvido dos cidadãos com um discurso que ‘eu sou
pela baixa dos impostos’”, atirou Medina Carreira,

explicando depois que “isto dificulta [a credibilidade da vida política] porque chegamos à altura e não
acontece nada.”Posteriormente, referindo dados
avulsos sobre os anos de 2000 a 2010, o antigo governante dá exemplos do crescimento do produto e
da despesa. Nesta década “o produto nominal, com
inflação, subiu 36%; os impostos 43%; a despesa
total 68% e; as despesas com pessoal e prestações
sociais 76%”, atirou, acrescentando que esta situação era, na sua opinião, “insustentável”.
“O ritmo do crescimento pessoal mais prestações
- aquilo que é grande dificuldade do ajustamento cresceu mais do dobro do produto. Os impostos se
tivessem acompanhado isto podiam colmatar este
problema. Isto é uma progressão absolutamente insustentável. A crise antecipou e agravou, mas o problema já estava identificado.
A crise [de 2008] veio ajudar à asneira”, afirmou
Medina Carreira em declarações na TVI 24.Referindo-se ao período de 2008 e 2009, altura da reeleição
de José Sócrates, Henrique Medina Carreira chama
atenção para as políticas seguidas e os gastos realizados.
“O que aconteceu foi que, por motivações eleitorais, sob o pretexto da orientação da UE, se gastou
dinheiro. Fizeram políticas completamente desastradas. Aumentaram despesa com pessoal e prestações e agora não dá para voltar atrás”, completou.
Sobre este tema, numa altura em que o Governo liderado por Pedro Passos Coelho se vê pressionado
a custar na despesa para estabilizar as contas públicas, Medina Carreira lamenta que na altura em
que se começaram a avolumar problemas ninguém

tenha dito nada ou alertado para a situação insustentável que se vivia em Portugal.
“Impressiona-me. Não se vê um político no ativo
que afirme que uma despesa não deva ser executada.
Caminhámos para a falência sem um ai de nenhum
político, um deputado, um ministro”, referiu a propósito do período anterior ao pedido de assistência
externa, que culminou com a entrada da troika em
Portugal.
Com esta ideia como pano de fundo, o antigo ministro, que teve a seu cargo a pasta das Finanças,
lembra que no período do escudo era possível desvalorizar a moeda, situação que, considera, “compensava as asneiras”, lembrando que, após a adesão
à União Europeia, “os fundos europeus foram uma
das nossas desgraças. Durante 10 ou 15 anos pudemos fazer todas as loucuras”, referiu.Atendendo
a toda a problemática do Estado Social, Henrique
Medina Carreira assumiu que quando ouve um político falar deste tema fica “preocupado”, isto porque
diz que quando se começa a debater este tema se
sabe “que se estão a comprar uns milhões de portugueses. Não tem escrúpulo. Sabem que não há dinheiro mas prometem coisas”.
Por fim, em tom elogioso, numa altura em que
se começa a preparar o período eleitoral, Medina Carreira destaca a postura da ministra das
Finanças, Maria Luís Albuquerque. “A ministra
das finanças é a única pessoa responsável da cena
pública que vale a pena seguir. É a única pessoa
com a cabeça no lugar. E agora que vamos a caminho das eleições anda tudo meio ‘bêbado’…”,
referiu para terminar.
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Air Europa admite interesse
na privatização da TAP
A companhia aérea Air Europa admitiu estar na
corrida à privatização da TAP. “O que posso é confirmar as palavras do ministro. Estamos dentro das
negociações. Seria através da Globalia”, indica o
responsável máximo pela Air Europa em Portugal,
José Mínguez, ao Jornal de Negócios.

A Air Europa, que pertence ao grupo espanhol Globalia, confirmou o interesse na privatização da TAP.
O responsável máximo pela Air Europa em Portugal, José Mínguez, que esteve esta segunda-feira
no Porto a apresentar a nova ligação entre Lisboa
e Madrid revelou: “O que posso fazer é confirmar as
palavras do ministro. Estamos dentro das negociações. Seria através da Globalia”, explica ao Jornal
de Negócios.O grupo Globalia já foi parceiro em Portugal da Groundforce, empresa de serviços em terra
de apoio à aviação.
Maioria e oposição querem averiguar
troika e supervisores no colapso
do BES
O apuramento de responsabilidades das autoridades portuguesas e europeias no colapso do Banco
Espírito Santo (BES) gerou consenso entre todas as
bancadas parlamentares. No debate sobre a proposta de comissão de inquérito ao grupo Espírito Santo,
ao BES e ao Novo Banco, os deputados da maioria
e da oposição mostraram uma forte exigência em saber o que se passou e avaliar o impacto nas contas
públicas. João Oliveira, líder da bancada comunista
e autor da proposta, criticou fortemente a “passividade” de governos e de reguladores perante as práticas e o domínio do BES e GES na economia. “Não é
admissível que durante anos um banco desenvolva
a sua actividade à margem de qualquer controlo (…)
recorrendo a todo o tipo de práticas – lícitas ou ilícitas – para atingir esse fim”, afirmou.
João Oliveira não apontou apenas o dedo ao actual
executivo: “Não é admissível que durante anos a situação no BES e no GES se tenha deteriorado perante a passividade dos Governos e a cumplicidade
ou inoperância complacente de supervisores e reguladores ou até perante afirmações públicas desses responsáveis de que nada havia a temer”.
A suspeita do PS incide sobre o grau de conhecimento das autoridades sobre a situação no grupo
e no banco durante o programa de ajuda externa.
“Desde quando o Banco de Portugal e o Governo tinham conhecimento dos problemas do BES e GES e
o esconderam para que o programa de ajustamento
corresse às mil maravilhas?”, questionou o socialista António Braga, acrescentando que a comissão de
inquérito deve ser uma “oportunidade para avaliar a
relação entre o Banco de Portugal e o Governo” e
apurar como é que a troika, “implacável” para com
os portugueses, analisou os testes de stress lançados ao BES.
O deputado socialista questionou ainda se entre
o colapso do BES e a separação da instituição em
duas houve “informação privilegiada” e registou a
coincidência de datas entre a comunicação do Banco de Angola ao BES sobre a dívida, ocorrida um dia
depois de o vice-primeiro-ministro Paulo Portas se
ter encontrado com o Presidente angolano.

Preocupação

com discriminação
a emigrantes portugueses

O

deputado federal canadiano Andrew Cash,
do NDP (esquerda), mostrou-se preocupado
com o que considerou “discriminação racial” para
com os imigrantes portugueses e latinos, num discurso proferido no parlamento, em Otava.
Cash apontou “a discriminação racial” e a fiscalização dirigida “principalmente a imigrantes portugue-

ses e latinos” no seu distrito eleitoral, Davenport, na
cidade de Toronto. “Este verão, agentes dos Serviços
de Fronteiras do Canadá (CBSA, sigla em inglês)
alegadamente foram a padarias, centros comerciais
e a locais de construção pedindo aos trabalhadores
que se identificassem”, referiu perante a Câmara
dos Comuns, dirigindo-se ao Presidente da Câmara
(Speaker).O deputado do NDP (Partido dos Novos
Democratas) eleito por Davenport, o círculo eleitoral
onde reside a maior comunidade portuguesa, frisou
ainda que “esta limpeza (de trabalhadores ilegais)
criou indignação, raiva e medo em muitos dos bons

trabalhadores das comunidades imigrantes”.”Ouvi
pela primeira vez falar dessas fiscalizações através
de um estudante de uma escola secundária, que à beira de lágrimas me contou a história do seu pai, que
trouxe a família para o Canadá há uns anos atrás, proveniente de Portugal, conseguiu um emprego e está a
trabalhar no duro. Estão a construir a vida aqui, mas
como os contratos de trabalho estão a expirar, estão com medo de também
serem alvo de fiscalização
por parte da imigração”,
relatou.Andrew Cash referiu ainda que com estas
medidas, em vez de incentivar as famílias imigrantes de bons trabalhadores,
o governo “está a assustá-los”.O deputado defendeu
que este sistema necessita de “ser corrigido, pois não
funciona”, e devem-se colocar as “necessidades das
famílias no coração do sistema de imigração”.
Davenport, área localizada na cidade de Toronto, tem cerca de 100 mil habitantes e é o círculo
eleitoral onde reside a maior comunidade portuguesa, que constitui 27,4 por cento de residentes,
segundo dados de 2011.Calcula-se que existam no
Canadá cerca de 550 mil portugueses e lusodescendentes, estando a grande maioria localizada na
província de Ontário.

Dirigente da FIFA admite que
Qatar poderá perder Mundial 2022

O

Mundial de 2022 no Qatar continua a ser assunto. Desta vez há um dirigente de topo da
FIFA a confessar que, na sua opinião, “o Mundial
não se vai realizar no Qatar”.
Theo Zwanziger, membro do comité executivo da
FIFA, acredita que o Qatar não irá realizar o campeonato do mundo de Futebol de 2022, apesar de ter
sido o país escolhido para organizar o evento. Ape-

será suficiente.Ainda que tal medida funcionasse nos
estádios, “o Mundial não acontece só nos estádios”,
disse. Adeptos de diferentes partes do mundo vão
chegar ao país e a FIFA teme ser responsabilizada
caso surjam casos em que a saúde de pessoas foi colocada em causa devido às condições atmosféricas.A
possibilidade de o torneio ser disputado no inverno
em vez dos habituais meses de verão também foi re-

sar de críticas a condições de trabalho e suspeitas de
corrupção, a razão para tal é meteorológica. “Pessoalmente acho que o Mundial não se vai realizar no
Qatar”, terá dito Zwanziger ao alemão Bild, conta
o The Guardian. Na perspetiva do antigo dirigente
federativo alemão as temperaturas particularmente
elevadas serão razão para tal.“Os médicos dizem que
não querem arcar com a responsabilidade de um torneio organizado nessas condições”, disse, adiantando
também que o facto de o Qatar ter planos em desenvolvimento para, através de um sistema de refrigeração, amenizar as condições difíceis nos estádios, não

ferida mas, recorda o The Guardian, tal possibilidade
não tem caído bem entre ligas domésticas europeias,
que temem ver a qualidade dos seus campeonatos alterada devido a esta situação.Recorde-se que desde
que o Mundial foi atribuído ao Qatar que tanto o país
como a FIFA têm estado na ‘mira’ de suspeitas envolvendo o pagamento de favores na hora de votar
o lugar onde o torneio teria lugar. A vitória do Qatar,
neste aspeto, não foi consensual. Além do mais, diferentes meios de comunicação social têm exposto
as difíceis condições de trabalho de emigrantes que
estão a trabalhar na construção de estádios.

Ataques
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aéreos dos

EUA

na

Síria

serão dirigidos contra santuários

O

s ataques aéreos que os Estados Unidos pretendem efetuar contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria vão ser dirigidos contra os
santuários dos ‘jihadistas’, anunciou hoje o secretário da Defesa norte-americano, Chuk Hagel.
Numa referência às declarações de quarta-feira do
Presidente Barack Obama, quando referiu que “se
atacarem os Estados Unidos nunca estarão em segurança em qualquer parte”, Hagel indicou que os ‘rai-

des’ aéreos norte-americanos vão visar “os santuários
do Estado Islâmico na Síria. Isso inclui os seus centros de comando, as suas capacidades logísticas e as
suas infraestruturas”.Hagel, que falava durante uma
audição no Senado, também justificou uma guerra
contra o EI no Iraque e na Síria ao sublinhar que o
grupo jihadista possui “aspirações globais” e poderá

atacar território dos Estados Unidos.”O Estado Islâmico tem aspirações globais (...) se não lhes fizermos
frente, ameaçarão diretamente o nosso território e
os nossos aliados”, assegurou perante o Comité das
Forças Armadas do Senado, numa sessão destinada
a esclarecer a estratégica de Obama contra o grupo
islamita radical, que controla uma importante faixa
territorial na Síria e do Iraque.O responsável da Defesa foi acompanhado pelo chefe das Forças Armadas norte-americanas, general Martin Dempsey, que
optou por prevenir que esta campanha será muito
diferente da invasão do Iraque em 2003 que derrubou o regime de Saddam Hussein, então designada
“Choque e Pavor” (Shock and Awe) e destinada ao
rápido domínio das forças iraquianas.Esta companha
contra o EI “será persistente e longa”, sublinhou.Os
testemunhos de Hagel e Dempsey ocorreram um dia
após os Estados Unidos terem desencadeado o seu
primeiro ataque aéreo -- com aviões de combates ou
aviões não tripulados (‘drones’) -- contra o EI perto
de Bagdad, a capital iraquiana.Desde 8 de agosto, as
forças aéreas dos EUA já desencadearam 162 ataques
contra as posições dos jihadistas no Iraque, apesar de
Obama ter também manifestado a intenção de atacar
o EI na vizinha Síria.

Passos Coelho não nega ter recebido dinheiro
da Tecnoforma quando era deputado

O

primeiro-ministro afirmou quinta-feira,
através do seu gabinete, que “não foi contactado no âmbito de qualquer investigação” e que,
“se isso vier a acontecer, colaborará naturalmente”.
A declaração, divulgada através da agência Lusa,
prende-se com uma notícia da revista Sábado, segundo a qual o Ministério Público está a investigar uma
denúncia de recebimento ilegal, por Passos Coelho, de

perto de 150 mil euros, entre 1997 e 1999.
O valor em causa terá sido pago pela empresa Tecnoforma, quando o então deputado estava legalmente
impedido de desenvolver qualquer actividade remunerada, por beneficiar do regime de exclusividade na
Assembleia da República. O gabinete do primeiro-ministro não diz, porém, que Passos Coelho não recebeu qualquer pagamento da Tecnoforma durante esse
período. Limita-se a dizer que ele colaborará, caso seja
contactado no âmbito de qualquer investigação, “man-

“Eleitores

O

tendo a convicção de que sempre cumpriu as suas
obrigações legais”.
Já em Novembro de 2012, num email em que respondia a várias perguntas do PÚBLICO, Passos Coelho
deixou sem resposta aquela que o questionava expressamente sobre se a Tecnoforma “alguma vez remunerou” os serviços por ele prestados enquanto presidente
do Conselho de Fundadores do Centro Português para
a Cooperação (CPPC) — uma organização não governamental criada pela Tecnoforma com o objectivo de
facilitar a captação de contratos de formação profissional para a empresa. Apesar das múltiplas insistências
feitas, essa pergunta nunca obteve resposta. De acordo
com a Sábado, a denúncia que está a ser investigada
pelo Departamento Central de Investigação e Acção
Penal (DCIAP) terá sido acompanhada de vários documentose refere que o então deputado rece beria cerca de cinco mil euros mensais através do Banco Totta
& Açores. A confirmar-se a existência de tais pagamentos, Passos Coelho estaria perante dois problemas:
não ter declarado esses rendimentos (como resulta das
suas declarações ao Tribunal Constitucional), fugindo
assim ao fisco, e ter violado o regime de exclusividade
que o impedia de auferir tais rendimentos. Empresário
convencido de que Passos “recebia qualquer coisa”
Contactado quinta-feira pelo PÚBLICO, o fundador
e então principal accionista da Tecnoforma, Fernando
Madeira, que em 2012 não quis prestar quaisquer declarações sobre a existência de pagamentos a Passos
Coelho naquele período, afirmou: “Estou convencido
de que ele recebia qualquer coisa, mas não posso falar
em valores porque não posso provar nada. Agora se
era para pagar deslocações, telefonemas ou coisas parecidas, não sei.”

optaram pela estabilidade”, diz líder do

líder do grupo parlamentar do Partido Popular
Europeu (PPE), Manfred Weber, considerou hoje
que os escoceses optaram pela estabilidade no refendo de quinta-feira. “Os eleitores escoceses mostraram
a sua preferência pela estabilidade, dentro do Reino
Unido e dentro da UE”, salientou o líder do maior grupo bancada parlamentar do Parlamento Europeu.Weber adiantou também que o número de cidadãos que
preferia a independência da Escócia “não pode ser ignorado”, apelando ao governo britânico para lidar com

PPE

a identidade escocesa de “uma maneira sensível”.O líder da bancada parlamentar do PPE sublinhou ainda
que a maioria dos escoceses são pró-europeus.O PPE
integra os eurodeputados eleitos pela coligação Aliança Portugal (PSD e CDS).A contagem das 32 circunscrições escocesas dá a vitória do ‘não’ no referendo
para a independência com 55,3 por cento dos votos,
enquanto o ‘sim’ obteve 44,7 por cento, de acordo com
dados oficiais.A participação no referendo atingiu um
número recorde de 85,6 por cento.

Dez alimentos poderosos
que as mulheres devem comer
Seja pela perda de peso, pela disciplina ou simplesmente por vontade própria, adotar um estilo de vida
saudável é meio caminho andado para mais saúde.
O site One Green Planet compilou os dez alimentos
mais poderosos que uma mulher deve incluir na sua
dieta.

Uma dieta equilibrada e diversificada é mais eficaz
– e segura – do que qualquer outra dieta ‘ioiô’. Os
benefícios de uma alimentação focada nos vegetais,
frutas, carnes brancas e alimentos proteicos são vários e intensificam-se os estudos que comprovam a
sua eficiência na perda de peso e na melhoria do
estado geral da pessoa. No caso das mulheres, a
alimentação pode ser uma dor de cabeça. Esteja
em dieta ou não, o sentimento de culpa nos dias de
‘cheat meal’ consegue ter um impacto negativo na
autoestima da mulher e espelhar futuros desequilíbrios alimentares.
Segundo o site One Green Planet, o segredo está
em balancear o que é bom e mau, mas incluir quase
obrigatoriamente dez dos alimentos mais poderosos
para a alimentação feminina.Vegetais de folha verde, mirtilos, batata-doce e cacau são exemplos de
alimentos aliados do bem-estar interno e externo da
mulher, mas não são os únicos: tofu, coco, lentilhas,
maçãs, peras, amêndoas, sementes de chia, laranjas, cogumelos, cenouras e limões são outras das
‘peças’ a incluir na tabela alimentar.
França está “doente” e precisa
de uma reforma económica
A França está “doente” e precisa de uma reforma
imediata, numa altura em que o desemprego em
massa que atinge o país há vários anos, disse o ministro da Economia francês, Emmanuel Macron.

A França está doente, não está bem, é preciso falar
da situação em que vivemos”, declarou o ministro à
radio Europe 1. “Há uma febre há vários anos neste
país que se chama desemprego em massa (...) não
há outra escolha que avançar, agir para reformar a
economia”, acrescentou.O ministro fez estas declarações na sequência do voto de confiança da Assembleia Nacional concedido, com uma maioria estreita,
ao primeiro-ministro, Manuel Valls, atingido por uma
impopularidade recorde nas pesquisas de opinião.”A
nossa impopularidade não se pode esconder atrás
do dedo mindinho, é uma impopularidade por falta
de resultados”, referiu ainda.”Porquê? Porque, sem
dúvida, não fomos suficientemente fortes e não fomos longe o suficiente nos dois primeiros anos (dos
cinco da Presidência de François Hollande), porque
não fizemos uma reforma e pagamos em dinheiro,
se posso dizer assim, uma década perdida”, sublinhou.Na terça-feira, o primeiro-ministro, que havia
solicitado o voto de confiança dos deputados depois
da remodelação governamental no final de agosto,
reuniu 269 votos (contra 244 e 53 abstenções), um
resultado abaixo do limite simbólico de 289 votos da
maioria.Os deputados haviam concedido 306 votos
(contra 239 e 26 abstenções) a 08 de abril, na primeira votação que Valls se submeteu, após uma semana a sua nomeação para o cargo.
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Rejeitado pelo Governo Regional
o “Atlântida” irá para a Amazónia
O

navio-ferry Atlântida rejeitado pelo Governo
dos Açores conhecerá agora um novo destino. O grupo Douro Azul, que realiza cruzeiros em
Portugal, formalizou sexta-feira a aquisição da
embarcação por 8,7 milhões, financiados inteiramente por capitais próprios, noticiou a Lusa.
Depois de transformado num navio hotel realizará,
a partir de janeiro de 2016, cruzeiros no rio Amazonas, passando pelo Brasil, Colômbia e Perú, referiu o
jornal Público.
O navio, avaliado em 50 milhões de euros, foi encomendado pelo Governo Regional dos Açores aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, mas posteriormente rejeitado por não corresponder às condições
técnicas acordadas – havia um nó (equivalente a uma
milha naútica por hora ou a 1,85 quilómetros por
hora) de diferença na velocidade máxima atingida.
Uma rescisão de contrato que gerou um prejuízo de
70 milhões de euros, conforme indicava o Público.
Segundo informação disponibilizada no site http://

observador.pt, a venda do navio-ferry deveria ter
sido entregue à Thesarco Shipping, mas o armador
grego deixou passar o prazo que tinha para entregar
os 13 milhões de euros que tinha proposto no concurso.
Assim a Mystic Cruises, do grupo Douro Azul e segundo classificado no concurso pode adquirir a embarcação. Agora aguarda por um financiamento de
seis milhões de euros para poder investir nas obras de
remodelação para transformar o ferry num cruzeiro
com 105 metros de comprimento e capacidade para
156 passageiros e 100 tripulantes, noticiou o Jornal i.
“A Douro Azul tem capitais próprios suficientes
para adquirir este navio e está neste momento a negociar com três bancos portugueses o financiamento
[de seis milhões para obras de remodelação]. Estou
convencido que dos três bancos teremos notícias positivas a muito curto prazo”, afirmou Mário Ferreira,
presidente executivo da empresa.
As obras de remodelação, que irão demorar cerca de
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um ano – em outubro de 2015 já deverá rumar ao Brasil -, serão realizadas nos Estaleiros Navais de Viana
do Castelo, cuja concessão foi entregue à Martifer,

e incidirão sobretudo nos pisos que atualmente se
destinam ao transporte de veículos. Na zona técnica
não será necessária intervenção, está dotada de equipamentos “altamente evoluídos, mais apropriados
para um paquete do que para um ferryboat“, referiu o
Jornal i. Segundo o empresário, a embarcação possui
“equipamentos e determinadas técnicas construtivas
demasiado luxuosas e demasiado exigentes para um
ferry que deveria transportar camiões e carros”.
O novo nome da embarcação ainda não está definido.

Cordeiro

vai “analisar”
pedido de reforço de
ligações marítimas
com o Corvo

O

presidente do Governo dos Açores prometeu
quinta-feira analisar a intenção do Conselho
de Ilha do Corvo de ver reforçadas as ligações marítimas asseguradas pela lancha Ariel com a ilha
das Flores.
“É um pedido que vai ser analisado e, conforme foi
referido pelo secretário regional do Turismo e Transportes na abordagem a esta matéria, temos que ter
presente, por um lado, a taxa de ocupação em relação
ao que acontece actualmente, e aquela que é a procura”, declarou Vasco Cordeiro.
De acordo com a agência Lusa, o líder do executivo
açoriano falava aos jornalistas no final da reunião do
Conselho de Ilha do Corvo, no âmbito da deslocação
estatutária do Governo dos Açores à mais pequena
parcela do arquipélago, que terminou sexta-feira. O
Conselho de Ilha do Corvo defende o alargamento
da época alta para o período compreendido entre 1
de junho e 30 de setembro, uma vez que a operação
contempla actualmente ligações diárias apenas nos
meses de julho e agosto, passando estas para três diárias após o dia 1 de setembro.
O presidente do Governo frisou que se trata de procurar um “ponto de equilíbrio”, uma vez que se poderá estar criar ligações que podem não ter procura.
Vasco Cordeiro, em relação a outras pretensões
apresentadas pelo Conselho de Ilha do Corvo, considerou que várias “já estão em andamento” no âmbito do calendário dos compromissos que o Governo
Regional assumiu, acentuando que algumas poderão
mesmo ser aprovadas na reunião do Conselho do Governo, que decorre esta noite.
O presidente do Governo Regional referiu, especificamente em relação às obras do porto da Casa, na
ilha do Corvo, que “desde o início que tem um compromisso com uma data”, que passa por avançar com
as obras na presente legislatura.
Confrontado sobre a pretensão dos corvinos de
beneficiarem de tarifas aéreas promocionais, Vasco
Cordeiro reafirmou o que declarou na ilha das Flores,
ou seja, que o executivo encontra-se na trabalhar nas
novas obrigações de serviço público inter-ilhas, havendo que “aguardar”.

Violência doméstica continua a diminuir,
mas Açores mantêm-se no topo do país
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O

número de ocorrências de violência doméstica participadas às autoridades baixou 7,1%
no 1º semestre nos Açores, de acordo com os dados
contidos no Relatório Anual de Monitorização da
Violência Doméstica – 2013, divulgado ontem pelo
Ministério da Administração Interna.

No ano de 2013, a redução foi de 3,8%, enquanto
que no país houve um aumento de 2,4%, mas o facto
é que os Açores apresentaram uma taxa de 4,5 casos
por mil habitantes, enquanto que a média nacional foi
de 2,6 por mil (a região mais próxima foi a Madeira,
com 3,8 por mil).

Mas apesar dessa redução, e de “o número de participações ter descido consistentemente desde 2010
até 2013, sendo a única região/distrito em que tal
se verificou”, como refere o documento, os Açores
continuam a estar no topo da violência doméstica do
país, bem acima da média nacional e acima de todos
os distritos nacionais.

No 1º trimestre de 2014, em comparação com igual
período de 2013, os Açores registam uma significativa descida de 7,1%, enquanto que no país volta a haver um aumento de 2,3%, mas os Açores continuam
a apresentar a maior taxa nacional, com 2,05 casos
por mil habitantes, enquanto que a média nacional
se ficou pelos 1,25 por mil habitantes (os valores são

mais baixos porque se referem apenas a 6 meses). De
novo,
os Açores apresentam dados acima de todos os distritos nacionais e, tal como em 2013, apenas a Madeira revela valores igualmente elevados e muito próximos dos açorianos.
O relatório refere que “em 2013 foram registadas
pelas Forças de Segurança 27318 participações de
violência doméstica, 11528 pela GNR (42,2%) e
15790 pela PSP (57,8%), o que correspondeu a um
aumento de 2,4% relativamente a 2012; Foram registadas 25188 participações no Continente (92,2%),
1112 na RA Açores (4,1%) e 1018 na RA Madeira
(3,7%). A taxa de variação positiva no número de
participações registadas foi mais acentuada na RA da
Madeira (4,3%), sendo de 2,6% no Continente e na
RA dos Açores foi negativa (-3,8%).
Neste período os distritos onde se registaram mais
participações foram: Lisboa (5885), Porto(5142),
Setúbal (2380), Braga (1877) e Aveiro (1668). O
aumento em termos do número de participações
registou-se nas duas Forças de Segurança: 1,6% na
GNR e 3% na PSP. Em 2013 foram recebidas pelas
Forças de Segurança, em média, 2276 participações
por mês, 75 por dia e 3 por hora.
Registaram-se cerca de 3 participações por cada mil
habitantes (2,59), constatando-se, à semelhança dos
anos anteriores, uma taxa de incidência mais elevada nas Regiões Autónomas (Açores: 4,51; Madeira:
3,80) relativamente à observada no Continente (2,51).
Nos distritos de Vila Real (2,84), Porto (2,83), Faro
(2,82), Setúbal (2,80), Bragança e Coimbra (2,63) e
Lisboa (2,61) a taxa de incidência foi superior à verificada para o continente e nos distritos da Guarda
(1,94) e Leiria (1,91) o número de participações, por
mil habitantes, foi inferior a 2”.
No primeiro semestre de 2014 as Forças de Segurança nacionais registaram 13.071 participações, o que corresponde a uma taxa de variação
de 2,3% face ao período homólogo de 2013. Nos
Açores, em 2014, as Forças de Segurança receberam em média 2,8 queixas por dia, atingindo um
total de 509.
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‘Nada a declarar’, Após acordo, aulas na USP
diz Costa em CPI
devem voltar na segunda
ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Cos-

O

ta foi um ‘espectador de luxo’ na sessão de
da CPI mista da Petrobras.

Ele deixou a cadeia em Curitiba pela manhã, embarcou no avião da PF (Polícia Federal) e as algemas só foram retiradas no desembarque em Brasília.
Para proteger o acordo de delação premiada, o executivo exerceu o direito de ficar calado e não revelou nada sobre a denúncia de existência de um
esquema de pagamento de propina a políticos com
recursos de contratos da refinaria Abreu e Lima, em
Pernambuco.

A

pós uma reunião de conciliação no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), na tarde de ontem, representantes da reitoria da USP e dos funcionários da universidade chegaram a um acordo
que pode encerrar amanhã a greve iniciada em 27
de maio deste ano.
O provável retorno das atividades foi definido após
o acerto do pagamento de um reajuste de 5,2%,
em duas parcelas, mais um abono de 28,6%.
Assim, as aulas devem voltar segunda-feira. Os
grevistas se comprometeram a compensar os
dias parados.
Na tarde de amanhã, os líderes da paralisação
levarão a proposta para uma assembleia, marcada para acontecer às 18h. A previsão é de que o
acordo seja aceito pela maioria dos servidores.
A paralisação chegará ao fim como a mais longa
na história da instituição.
A greve teve início no dia 27 de maio, quando
o reitor da USP, Marco Antonio Zago, anunciou
o congelamento dos salários sob a justificativa de que a folha de pagamento corresponde a
105% do orçamento da universidade, que neste
ano será de R$ 5 bilhões.
A primeira parcela do reajuste, de 2,57%, será paga
em outubro. Já a segunda só será depositada em janeiro do ano que vem. De acordo com a proposta da
reitoria, o 13o salário será pago com reajuste integral.

Alesp
Na tarde de ontem, Zago foi à Alesp (Assembleia
Legislativa de São Paulo) para participar da reunião
da Comissão de Educação e Cultura. O reitor detalhou para os parlamentares a atual crise financeira
enfrentada pela universidade e os problemas enfrentados no Hospital Universitário e no campus da zona

leste.
Unicamp e Unesp
Na semana passada, as reitorias da Unicamp e
da Unesp já haviam concedido o abono salarial de
28,6% e o reajuste de 5,2%.

Após

alta no Ibope, Aécio
intensifica críticas a Dilma

O

resultado da última pesquisa Ibope divulgada anteontem, que mostrou o crescimento de quatro pontos percentuais do candidato do
PSDB, Aécio Neves, animou a campanha do tucano. Cumprindo agenda em São Paulo, o candidato
se mostrou otimista “A onda da razão está chegando”, afirmou.

Nas duas horas e 32 minutos que permaneceu na
sessão, o ex-diretor respondeu as perguntas feitas
por 21 integrantes da CPI com as variações “nada
a declarar” e “me reservo o direito de ficar calado”.
Houve uma tentativa de fazer uma reunião secreta.
Por 10 votos a favor e 8 contrários, contudo, partidos da base aliada -- incluindo PT, PMDB e PP,
que têm filiados citados na suposta lista da propina
– derrubaram a proposta.
“Há o risco de vazamento”, justificou o líder do
PT, senador Humberto Costa (PE). O silêncio de
Costa incomodou. “O senhor está aqui para proteger a sua rabichola, foi pego com a boca na botija”,
atacou Simplício Araújo (SDD-MA). O ex-diretor
não esboçou nenhuma reação.
Compartilhamento
Diante da frustração, a CPI marcou audiência com
o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal),
Ricardo Lewandowski, e com o relator do processo
da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, para pedir
os depoimentos prestados à Justiça no processo de
delação premiada.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

O tucano intensificou os ataques a Dilma Rousseff
(PT), tática que tem dado certo, segundo o comando
da campanha. Segundo ele, o cadastro do programa
Bolsa Família é uma caixa-preta. “Ninguém sabe di-

Youssef

O

reito o que está acontecendo.” Para o cientista político e professor da Unesp, Marco Aurélio Nogueira,
o avanço do tucano mostrou que as críticas têm dado
resultado. O tucano também se beneficiou da estagnação de Marina Silva (PSB), que sofre o impacto
dos pesados ataques que vem recebendo. Embora
o cenário tenha melhorado para o tucano, Nogueira considera que a disputa no 2o turno deve ser
mesmo entre Dilma e Marina. “Esse quadro só
muda se acontecer algo tão impactante quanto foi
a morte de Eduardo Campos.”
Marina, que fez campanha no Rio e em São Paulo, disse ontem que sua coligação discute uma
atualização na legislação trabalhista, mas não deu
detalhes sobre as mudanças. A candidata do PSB
também se queixou de estar sendo vítima de um
“marketing selvagem” por parte dos adversários.
Em visita a Campinas, onde teve encontros fechados com intelectuais e empresários, Dilma disse
que irá manter os direitos trabalhistas.
“Lei de férias, 13º, fundo de garantia, hora extra,
isso eu não mudo nem que a vaca tussa”, afirmou.
Ela também se queixou do clima cada vez mais pesado da campanha eleitoral. “Há muito ódio e mentira
nesta eleição”.

é condenado a quatro anos de prisão

doleiro Alberto Youssef foi condenado ontem
a quatro anos e quatro meses de prisão por
empréstimos fraudulentos feitos em dólares.
As operações foram realizadas no banco estadual
do Paraná, o Banestado, entre os anos 1990 e 2000.
Segundo decisão do juiz Sergio Moro, a ação penal provou que o doleiro obteve um empréstimo em
agosto de 1998 de US$ 1,5 milhão de uma agência
do Banestado localizada na Ilhas Cayman. O valor
foi obtido após Yousseff pagar US$ 131 mil de propina ao diretor de operações internacionais do banco.
O doleiro ainda foi condenado por corrupção ativa e
por gestão fraudulenta de instituição financeira. Youssef havia sido inocentado por esse crime no acordo
de delação premiada que fez em 2004. Mas, como

desrespeitou a promessa de não voltar a atuar no mercado paralelo, o processo foi reaberto por Moro. É
a primeira condenação do doleiro desde que ele foi
preso em 17 de março deste ano pela Operação Lava
Jato da Polícia Federal. Ele é acusado de comandar
um esquema de lavagem que teria movimentado R$
10 bilhões.
Outra acusação
Anteontem, Youssef falou pela primeira vez em
depoimento à Justiça Federal do Paraná e negou envolvimento com transações financeiras vinculadas
ao tráfico de drogas. Ele é suspeito de ter realizado
operação de câmbio de US$ 36 mil para importação
de cocaína da Bolívia. Ele responde por outras cinco
ações penais.

Fado
O
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leva doze mil pessoas a

cartaz do festival contou com nomes como
Frei Hermano da Câmara, Maria da Fé,
Ricardo Ribeiro, Maria Armanda, Filipa Cardoso, Gonçalo Salgueiro, António Zambujo ou Ana
Moura. Os espetáculos decorreram em espaços fechados como as igrejas de S. Miguel e de S. Vicente, e ao ar livre como na Fonte do Poeta, no Largo
das Alcaçarias ou num palco junto ao rio Tejo.
No sábado, Maria da Fé, com 55 anos de carreira,
considerou o festival, que se realiza pelo segundo
ano consecutivo, uma iniciativa “fascinante”, e antes
de iniciar a sua atuação dirigiu-se ao público e afirmou: “obrigada por gostarem de fado”. Maria da Fé
apresentou também no seu espetáculo uma voz que
qualificou de “promissora e commuito talento”, Liliana Silva.
Da programação fez ainda parte a apresentação de
novos projetos como os “Urbanos” e “Urbanas”, liderados pelo músico Diogo Clemente, e uma homenagem ao fadista Fernando Maurício, falecido em
2003, e “Cantar é Rezar”, comMatilde Cid, Carmo
Moniz Pereira e Francisco Salvação Barreto.

António Zambujo (E) e Ana Moura durante o seu concerto no Festival Caixa Alfama que decorreu até ao
dia 20 de setembro, em 10 espaços distintos, contando com a prestaçã. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

“Até Deus Gosta de Fado” foi outro projeto apresentado, com a participação de Peu Madureira, Rodrigo Rebelo de Andrade e Cláudia Picado, entre
outros. O cartaz do festival incluiu ainda concertos
a solo dos guitarristas Mário Pacheco e José Manuel
Neto e do pianista Júlio Resende, que tocou fados
do repertório de Amália Rodrigues. Anita Guerreiro,
Maria da Nazaré ou Carminho foram outros dos nomes que participaram no festival.
A fadista Carmo Moniz Pereira durante o seu concerto no Festival Caixa Alfama, em 10 espaços distintos, contando com a prestação de 40 fadistas de
diferentes gerações, em Alfama.
JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Alfama

A Marcha de Alfama inaugurou o
Festival Caixa Alfama JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
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Câmbio do dólar canadiano

23 de setembro de 2014

1 Euro = CAD 1.426810
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal em Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

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

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

importadores

restaurantes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

www.solmar-montreal.com

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8
T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1
T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá
4170, St-Urbain, H2W 1V3
T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6
T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8
T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6 T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389

TRAGA O SEU VINHO

CENTROs

bancos e
serviços
financeiros

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

canalizador

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

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

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

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

MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

fotografo

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

traduções

Tel.: 514.943.7907
transportes

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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

notários

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

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

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

eletricidade

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

LE Grill
Tasquaria

ChurRasqueira
sobre carvão
4460 Jean Talon
Tel.: 514.721.4460

monumentos

Tel.: 514.817.2451

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

Filarmónicas

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

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

restaurantes

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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

EMPREGOS

Está

a ganhar

o que merece?

Trabalha a partir de
casa. Part-time: 5001500$ possíveis.
Full-time: 25004000$ possíveis.
Compatível
com outras

atividades ou emprego.

514-961-0770

Precisa-se de “Concierge” com
pequenas obras a fazer de vez em
quando e limpeza para um imóvel na região de Nossa Senhora
da Graça, deve ter experiência,
13$/h, falar duas línguas, a tempo
inteiro e apartamento fornecido.
514-757-2856
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

EMPREGOS
Precisa-se casal
para tomar conta
de um edifício para
trabalhar em trabalhos gerais ligeiros
(Concierge).
Tem um
apartamento gratuito. Deve falar
francês
e inglês.
Carlos
514-601-8798
companhia em paisagismo
precisa de um instalador de
“Pavé-uni” et muros “muret”, com um mínimo de 3 a
5 anos de experiência.
Tony: 514-688-1420
Precisa de senhora para
fazer limpeza de uma casa
a tempo inteiro com experiência e deve falar um pouco de francês ou inglês.
514-970-1773
514-273-1773

aluga-se

5½ apartamento (primeiro
andar) situado em Rosemont perto da Promenade
Masson.
Recém-pintado
em Branco e Bege (primeiro 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

serviço

Residência para
idosos autonome e semi autonome. ótima
comida, atmosfera agradável,
quartos bonitos
e grandes, floresta, cuidados
excepcional,
preços baixos.
Sally
514-802-1229
1-450-243-6455
Perca peso de
forma natural
e definitiva.
Programa
nutricional
recomendado
por médicos.
Acompanhamento
gratuito
Carlos Palma
514-961-0770
agradecimento
Agradecimento ao
sagrado coração
de Jesus por favor
obtido.

comunicado
Novo Mestre dos Romeiros do Quebeque, Sr.
Duarte Amaral publicou no Jornal A Voz de
Portugal nos dias 12 e 26 de Março 2014,uma
nota pedindo um coordenador Mestre Romeiro
que fosse responsável pelo grupo de Romeiros
do Quebeque. O antigo Mestre, Sr. João Vital, o
mesmo que nomeou Duarte Amaral como Mestre em 2009 na presença do Sr. Reverendo Padre José Vieira Arruda e do grupo de Romeiros
do Quebeque. João Vital respondeu ao anuncio
do jornal e no dia 27 de Março 2014,telefonou
a Duarte Amaral, confirmando que aceitava o cargo de Mestre. Pelo telefone a resposta
foi sim, mas que eu deveria apresentar-me na
reunião do 6 de Abril, no Centro Comunitário
Nossa Senhora de Fátima de Laval. João apesentou-se, confirmando que vinha responder ao
anuncio. Sr. Duarte Amaral, na presença dos
Romeiros fez a seguinte declaração: “Eu só darei o cargo de Mestre a um irmão novo, o Sr.
João Vital já é velho.”
Caríssimos irmãos e todos os portugueses de
Montreal, eu sempre fiz as minhas romarias
com respeito e dignidade. Domingo passado, dia
21 de Setembro pelas 19h00, telefonei a Duarte
Amaral e ele respondeu-me que mantém a sua
decisão de não me considerar para o cargo de
Mestre. Peço ao Sr. Amaral que respeite o pedido que fez através do Jornal A Voz de Portugal e ao qual eu respondi dizendo que aceitava
o cargo de Mestre, visto este estar preenchido
para 2014, no entanto e do fundo do meu coração serei responsável para o ano 2015 e subsequentes anos, serei responsável com o cargo de
Mestre dos Romeiros do Quebeque. João Vital,
22 de Setembro 2014. Tel.: 450-430-7509

†

Maria Julieta Damasio

Faleceu em Laval, no dia 20 de
setembro de 2014,com 75 anos
de idade, a senhora Maria Julieta Damasio, natural da Vila
de Água de Pau, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor o seu esposo Sr.
José Pimentel, seus filhos/as
Odette (Amâncio Cabral), Sylvie (Rui Moniz), Donny (Karen
Queme), netos Tiffany, Kevin,
Jason, Felicia e seus conjugues, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a
cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014 na capela do Mausoléu St-Martin das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral será amanhã, quinta
feira, dia 25 de setembro às 10 horas, na igreja Nossa
Senhora de Fátima em Laval. Será sepultada em cripta
no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

†

Adilia Calado

Faleceu em Laval, no dia 22 de
setembro de 2014, com 55 anos
de idade, a senhora Adilia Calado, natural de Moitas-Venda,
Alcanena, Portugal.
Deixa na dor o seu esposo Sr.
António Amaral, filho David (Melanie), filha Sandra, neto Lucas,
mãe Maria Calado, irmãos Ermelindo (Marie-Pierre), Arlindo
(Anik Schoenfedt), sogra Fernanda Abrantes, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
A família receberá as simpatias, hoje, 24 de setembro
das 9h às 10h na igreja Santa Cruz seguindo-se o serviço funebre às 10h na Igreja Santa Cruz e vai a sepultar
no cemitério St-Elzear.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo
dia que vai ser celebrada domingo 28 de setembro às
11h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. A todos Obrigado. Bem Hajam.

MEMORANDUM
2º aniversário de saudade

Louis-Filipe Granadeiro
04-01-1981 | 01-10-2012

Já 2 anos que partiste
mas a saudade e a tristeza está sempre presente.
O teu sorriso e alegria nos
falta. Sempre estarás no
nosso coração. repousa em
paz. Dos teus pais Dores
e António, tua irmã Carla,
sobrinhos Kiana e Matteo,
cunhado Massimo e restante família.
Uma missa será celebrada na igreja St-Maxime em
Laval, 3700 Lévesque O. no
dia, 1 de outubro de 2014
às 16h30.
Obrigado e Bem-Haja
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anedotas

Welcome to New York, 2014

Gostas de histórias de amor?
Num namorico de verão, pergunta ela:
- Gosta de histórias de amor?
Ele: - Muito!
Ela: - Conheces o ”Romeu e Julieta”?
Ele, com medo do que a namorada poderia
pensar: - O Romeu conheço, agora, a Julieta
nunca ouvi falar…

E

Pratos preferidos dos politicos
Num jantar comício, um dos apoiantes do Partido organizador, sempre que era servido, dizia
para o seu camarada do lado: - Todos estes pratos já servidos são os meus preferidos!
O camarada: - Então, quais são os de que não
gastas?
O outro: - São os pratos vazios.

Bem-Vindo A Nova York

ste longa de Abel Ferrara (de 4:44 - O Fim do
Mundo) é livremente inspirado no rumoroso
escândalo sexual que ganhou as manchetes dos
jornais em 2011 envolvendo Dominique Strauss-Kahn, o ex-chefão do Fundo Monetário Internacional. O termo “livremente inspirado” deve ser
levado em consideração pelo espectador, porque
o que vai ver na tela não é uma representação dos
fatos, mas uma encenação da sordidez sexual e
sua relação com o poder pelos olhos de Ferrara.

numa coletiva explicando porque se interessou pelo
personagem: “Porque eu não gosto dele. Não gosto
de políticos”, diz.
Não demoramos muito a notar que Devereaux não
é a representação de Strauss-Kahn, mas um personagem criado a partir dele. Uma distorção criativa
da mente de Ferrara, que sempre se interessou em
filmar o mal e suas manifestações. O problema é que
o resultado disso tudo é somente inquietante de se
ver. Não passa muito disso e perde a oportunidade

Gérard Depardieu (Mamute) interpreta, com total
desprendimento, Devereaux, o todo-poderoso presidente de uma instituição financeira viciado em sexo.
Um tipo ao mesmo tempo atraente e repulsivo que
vive uma vida de excessos hedonistas, depravações
sexuais e se considera intocável. Seu mundo, no entanto, vira de cabeça para baixo quando é preso por
agressão sexual em uma viagem de negócios a Nova
York. Ferrara dedica a primeira meia hora do filme ou
quase isso a uma série de cenas de sexo prolongadas
com Devereaux grunhindo e rosnando com um bicho
insaciável. Um interpretação corajosa de Depardieu
de um viciado em sexo assumido e descontrolado.
Antes, na cena que abre o filme, o ator é mostrado

de se aprofundar na percepção de que o mundo ainda
mantém traços feudais em suas relações sociais.
A cenas de sexo e orgias que dão o tom num primeiro momento são substituídas posteriormente por
também extenuante sequências da via-crúcis de Devereaux dentro do sistema prisional, com sequências
que pouco dizem e soam supérfluas.
Bem-vindo a Nova York poderia ter se aprofundado em uma infinidade de temas, como a misoginia, mercantilização das mulheres, os males do capitalismo e sociopatias decorrentes , as diferenças
de classes e os privilégios dos mais afortunados.
A matéria era rica, mas Ferrara preferiu ficar na
superfície.
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palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Proposição que não carece de demonstração. Discursar. 2. Incrustação calcária nos dentes. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao
e longo dos latinos. 3. Instrumento próprio para inalações. 4. Congénito. Qualquer abertura circular. 5. Tecido
transparente de seda ou algodão. Género de carnívoros
digitígrados que tem o porte de um grande cão. 6. Vazia. Planeta satélite da Terra. Composição musical para
duas vozes ou instrumentos. 7. Por conseguinte. Grande ave galinácea. 8. Ave pernalta africana. Tocar com a
bola. 9. Suavizar. 10. Ecoa. Do lado do austro ou do sul.
11. Terreiro. Que faz meias com alguém.
Verticais: 1. Fricção entre dois corpos duros e ásperos. Modificação de aspeto que as coisas vão apresentando sucessivamente. 2. Título do soberano da Pérsia.
Parte superior e posterior do pescoço situada abaixo do
occipício. Ruminante bovídeo. 3. Caminhar. Estender
gradualmente. 4. Inflamação do ouvido. Que é próprio
dela. 5. Irmão. Cipó. 6. Altar cristão. Designa dúvida ou
desconfiança (interj.). Contr. da prep. de com o art. indef.
um. 7. Árvore leguminosa cesalpinácea. Apoio.
8. Unidade de medida agrária. Postura. 9. Arena na praça de touros. Graceja. 10. Cerimónia pública e solene.
Popularidade. O espaço aéreo. 11. Extraordinária. Tira
de pano grosseiro.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Lona, Carepa. 2. Isótero, Til. 3. Agnome, Naja. 4. Sai, Poupar. 5.
Obter, Ama. 6. Na, Ia, Ar, As. 7. Iça, Talim. 8. Conduz, Iva. 9. Lido, Imagem. 10. Eta,
Paulada. 11. Servir, Irar. Verticais: 1. Lias, Nicles. 2. Osga, Açoite. 3. Nónio, Andar.
4. Ato, Bi, Do. 5. Em, Tatu, Pi. 6. Crepe, Aziar. 7. Ao, Oral, Um. 8. Nu, Ri, Ali. 9. Etapa,
Migar. 10. Pijama, Veda. 11. Alaras, Amar.

No cinema
‘Cuba Libre’
[Brasil, 2014]
Documentário de Evaldo Mocarzel. O diretor
discute a luta pelos
direitos homossexuais

em Cuba ao registrar
o retorno a Havana da
atriz transexual Phedra de Córdoba (do
grupo Satyros) depois
de 53 anos sem pisar
no seu país natal.

‘Ouija’
[EUA, 2014]
O filme de terror Ouija, que estreia a 24
de outubro, ganhou
finalmente um cartaz,
trailer e fotos que todos
podem ir ver na internet. No cartaz, pode
ler-se «Continua a dizer a ti próprio que é
só um jogo». O filme é
protagonizado por Olivia Cooke, da série Bates Motel e do filme de
terror The Quiet Ones
- Experiência Sobrenatural.

‘Livrai-nos
do Mal’
[EUA, 2014]
Com Eric Bana, Olivia
Munn e Joel McHale.
Um policial investiga
uma série de crimes
hediondos envolvendo
possessões demoníacas em Nova York.

‘Um Amor
em Paris’
[França, 2014]
Com Isabelle Huppert
e JeanPierre Darroussin. Sentindo-se presa

em sua rotina familiar
após os filhos saírem
de casa, Brigitte se permite viver um romance
com um dinamarquês
durante uma breve estada em Paris.
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NOVO CD da Céline

Chega

de

Blà Blà Blà

Poesia da semana

Solicitude

Rasguei da terra o ventre e, semeei
Em fértil solo, pequenina uma semente
Que após nascer com cortesia cuidei
E vi crescer pouco a pouco lentamente.
Reguei com mil cuidados a raiz
E o tempo a fez viçosa com a idade
Vê-la aumentar fez de mim um ser feliz
Por ela ser a minha árvore da amizade.
A vida inteira dediquei p’ra conservar
Sem a deixar nem um momento ao abandono
Não fora tão somente ... O PLANTAR .
Aquela árvore é p’ra mim todo um tesouro
Porque as folhas que colhi em cada Outono
São os AMIGOS que valem mais do que o ouro!...
Euclides Cavaco

Tempos

C

ELINE nasceu em França. Filha de pais portugueses, ela sempre teve uma paixão pela
nossa música nacional. Começou por gravar um
trabalho discográfico em França para poder realizar o seu sonho : subir em palco e cantar para
todos os emigrantes espalhados pelo mundo ...
CELINE adorou tanto a sua primeira experiência musical, que logo de seguida quis gravar novos
trabalhos ainda mais profissionais em Portugal com
autores e compositores portugueses.Foi assim que
nasceram “CHOCOLATE E CARAMELO” e “TUA
PRINCESA” (Produção : José Felix), e que as rádios
e televisões nacionais abriram-na as portas fazendo
da jóvem bonita e simpática, uma voz brilhante e
reconhecida pelo público. Sempre a querer oferecer
cada vez mais qualidade aos seus fãs, CELINE gravou mais um CD com o maior autor compositor do
nosso país, Ricardo Landum. “MEXE MAIS” será o
primeiro single a ser destacado, um single que tem
todos os argumentos para transformar-se num hit de
rádio. CELINE é assim um exemplo de dedicação e
profissionalismo, sempre em defesa da cultura e da
música portuguesa.
01. Vai Ser Explosão; 02. Que Qui Tem (Chega de
Blà Blà Blà); 03. Vida Louca; 04. Gostoso e Bom;

Caldo Verde

à

Hoje vivo triste sem amor,
Estou sem aquele carinho,
Tão querido!
Na verdade beijos outras bocas,
Mas que não tem o mesmo sentido.
Ah! Se pudesse voltar aos tempos idos.
Tempos esses de paz e bonança.
Tempos esses que depois do amor,
Nós fazíamos coisas de criança.
Vivaldo Terres

Consulta

05. Estou Morando Sozinha; 06. Agarra Agarra;
07. Pode Passar o Rodo; 08. Gênio do Amor; 09.
No Ponteio da Viola; 10. Pára Tudo Que Eu Cheguei.

Alentejana
Tempo:

Preparação:

Dificuldade:
fácil

preparação:

750 gr de batatas
1 cebola
4 dentes de alho
1 molho de nabiças
1 colher(sopa) de coentros picados
4 colheres (sopa) de azeite
1 pedaço de salpicão
Sal; Pão alentejano

Chamei em volta do meu frio leito
As memorias melhores de outra edade,
Fórmas vagas, que ás noites, com piedade,
Se inclinam, a espreitar, sobre o meu peito…
E disse-lhes:—No mundo immenso e estreito
Valia a pena, acaso, em anciedade
Ter nascido? dizei-mo com verdade,
Pobres memorias que eu ao seio estreito…
Mas ellas perturbaram-se—coitadas!
E empallideceram, contristadas,
Ainda a mais feliz, a mais serena…
E cada uma d’ellas, lentamente,
Com um sorriso morbido, pungente,
Me respondeu:—Não, não valia a pena!
Antero de Quental

Divina

Doses:

Lume

ingredientes:

de criança

Como poço esquece-lá se a amo tanto.
Como não me lembrar dos seus carinhos,
Como éramos felizes quando vivíamos juntos,
Eu era tão feliz como um menino.

40m

Coza as batatas em 2 lt de água, juntamente com o salpicão, temperada com sal. Passe as batatas com a varinha. Retire o salpicão e deite
as folhas de nabiças esfarrapadas à mão, deixando
cozer 10 a 15 minutos.
Por fim, junte-lhe os alhos e os coentros pisados ou
muito picadinhos e o azeite. Rectifique de sal.
Serve-se em tijelas, acompanhado de fatias pequenas de pão com rodelas de salpicão por cima.

comedia

Erguendo os braços para o céo distante
E apostrophando os deuses invisiveis,
Os homens clamam:—«Deuses impassiveis,
A quem serve o destino triumphante,
Porque é que nos criastes?! Incessante
Corre o tempo e só gera, inestinguiveis,
Dor, peccado, illusão, luctas horriveis,
N’um turbilhão cruel e delirante…
Pois não era melhor na paz clemente
Do nada e do que ainda não existe,
Ter ficado a dormir eternamente?
Porque é que para a dor nos evocastes?»
Mas os deuses, com voz inda mais triste,
Dizem:—«Homens! porque é que nos criastes?»
Antero de Quental

Visão

Eu vi o Amor—mas nos seus olhos baços
Nada sorria já: só fixo e lento
Morava agora ali um pensamento
De dor sem tregoa e de intimos cançaços.
Pairava, como espectro, nos espaços,
Todo envolto n’um nimbo pardacento…
Na attitude convulsa do tormento,
Torcia e retorcia os magros braços…
E arrancava das aras destroçadas
A uma e uma as pennas maculadas,
Soltando a espaços um soluço fundo,
Soluço de odio e raiva impenitentes…
E do phantasma as lagrimas ardentes
Cahiam lentamente sobre o mundo!
Antero de Quental
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Ai

lhiouvuade

que tenho de ir ali fazer o meu jogging diário. Comprei
um comando novo – desta vez nem o Carlos Lopes me
apanha.

Joel Neto
Terra Chã, 12 de Agosto de 2014
Leio sobre a importação da base de dados do videojogo Football Manager pela ProZone, empresa inglesa
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 homens
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 cabeça, 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 divisões 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 introduzir no sistema fichas de futebolistas e, depois, meia dúzia de programadores bastam
para transformar 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 resultados incluído, e acabem com isto de vez. E agora deixo-vos,

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 impõe 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 cinema, 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 circunstâncias 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 dizemos 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, inculta
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 desemprego a nível nacional. Têm o maior índice de usufruto do Rendimento Social de Inserção. São número 1
nos rankings lusitanos de insucesso escolar, abandono
escolar e analfabetismo, mais nos de alcoolismo, violência doméstica, abuso sexual, gravidez na adolescência. Isto quanto a dados estatísticos. Depois, há a matéria menos facilmente quantificável, mas talvez mais
evidente ainda: o nepotismo, a ausência de coordenação
económica, a irrelevante produção de riqueza, a total
dependência de subsídios, subvenções e expedientes,
o uso da máquina do Estado com fins (e segundo calendários) eleitorais. E, claro: as contas públicas de rastos (mil milhões de euros de dívida só na Saúde), mas
devidamente camufladas por esse ovo de Colombo das
estratégias de perpetuação no poder que é a desorçamentação através 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 chegar à
presidência do PS e depois há-de ser ministro também.
Entretanto, os açorianos hão-de continuar a distanciar-se dos níveis de desenvolvimento humano portugueses, mesmo esses pelas ruas da amargura – mas com
a coroa de glória de, aparentemente, constituírem um
exemplo, o que aliás permitirá Lisboa 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 governação. Quanto ao mais, somos
um exemplo, de facto. Mas de paciência.

E
N
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tudo continua na mesma!
Jorge Correia

ós, Portugueses, temos determinadas características que enquanto usadas equilibradamente podem ser uma vantagem, quando abusadas acabam por criar desvantagem. Uma delas é
capacidade de improvisar face a uma dificuldade.
Outra é a capacidade de ser extremamente crítico
em relação aos outros ou em relação ao conjunto
do país, mas sermos extremamente indulgentes
com a nossa própria conduta.
Um caso encaixa-se perfeitamente como exemplo
destas duas características levadas ao extremo: o inflacionamento de notas por parte de algumas escolas, situação apontada pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), prontamente posto em causa pela
Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos
e Escolas Públicas. Sem entrarmos nas querelas típicas entre as instituições Portuguesas, o que é isto
exatamente de inflacionamento de notas? Trata-se de
numa escola, um ou mais professores aumentarem
“administrativamente” as notas por forma de compensarem os seus alunos pelas menos boas notas obtidas nos exames nacionais, facilitando-lhes assim o
acesso aos cursos de ensino superior. Naturalmente
esta é uma vantagem que choca de imediato o amigo leitor, mas pergunto se alguma das associações de
pais ou de professores salienta ou assinala esta facto? Se o faz é muito discretamente, pois para fora
a única coisa que se vê é cada facção “puxar a brasa à sua sardinha” sem se interessar pela questão de
fundo: um ensino de qualidade que exija aos alunos
que correspondam com trabalho e consequentemente
resultados. Assim, vemos as instituições e sindicatos preocupados unicamente com questões que lhes
dizem respeito enquanto que a educação dos jovens
fica perdida numa amálgama de querelas partidárias

e institucionais.
O que deveria chocar é ninguém reconhecer que
esta prática, fruto do “desenrascanço” e do facilitismo típico da nossa cultura, é uma prática falhada,
pois ao fim de tantos anos, décadas e séculos nesta
tónica, nada de bom nos trouxe a não ser em situações pontuais ou individuais. Recordo-me perfeitamente no meu 12º ano, já lá vão mais de 20 anos,
a turma quando iniciámos o ano teria entre 27 a 30
alunos e acabamos apenas 4 alunos porque houve
uma debandada geral para outras escolas, públicas
e privadas, que alegadamente eram mais “fáceis” na
atribuição de notas! Apesar da Associação Nacional
de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas em
reconhecer o facto, que merece todo o nosso respeito
e consideração, colocar em causa a existência deste
facto na escolas públicas, verdade é que deveria se
mostrar tanto quanto possível disponível para colaborar para mitigar sequer a possível hipótese disso
ocorrer, alegando a já existência de um mecanismo
penalizador para as escolas onde a diferença entre as
notas da escola e dos exames seja muito grande. Mas
retomando o nosso ponto, o importante a retirar desta
história é que o facilitismo deveria ter os dias contados em Portugal. Portugal e os Portugueses devem
habituar-se a serem exigentes com eles próprios, ambiciosos mantendo as qualidades humanas características do nosso povo. Estas sim devem ser exercidas
e desenvolvidas para propiciar o desenvolvimento.
Caso contrário, deixando passar alunos que não têm
as competências estaremos apenas a perpetuar o facilitismo, a mediocridade e a inferioridade, pois se
estes alunos passam sem saberem, das duas uma: ou
abandonam mais tarde o ensino, desperdiçando tempo e recursos valiosos; ou mantêm-se no ensino até
ao final e apresentar-se-ão no mercado de trabalho de
uma forma medíocre, incapazes de competir no jogo
global onde as empresas se inserem a não ser através
do “arranjinho”, da “cunha” e da troca de favores.

A Arte De Bem Viver
Augusto Machado

Q

ue o ser humano é uma espécie complicada,
já o sabemos – exemplos não faltam. É só ver,
ouvir, sentir e ler o que se passa à nossa volta e por
esse mundo que, tantas vezes é cruel e insensível
ao sofrimento humano. Diz-nos quem deseja corrigir atitude de alguns seres humanos, (leia-se políticos) que, uma pessoa sem grandes ambições ou
pretensões a fortunas “a melhor maneira de fazer
progredir a humanidade, é de cada um desenvolver-se ao seu próprio ritmo”.
Vivemos numa sociedade onde existe, cada vez
mais, obesidade... Enquanto uma boa parte do mundo
morre por falta de alimento e sem meios para curar
doenças ou obter apoios médicos, a outra parte padece com as acumulações de fortunas e sensações de
viver, “la vie en rose”. Na realidade, vivemos numa
sociedade muito pobre... muito pobre por se deixar
influenciar pela publicidade e pela ganância. Pobre
por aceitar e por se deixar levar pela engrenagem da
concorrência e da ambição pessoal. Pobre por não
saber ou não ser libre, (no caso das ditaduras), para
puder escolher e viver uma vida mais equilibrada e
mais saudável.
O que podemos, então, oferecer àqueles que
mais precisam... alguns dirão: “ajudar os pobres?...
e acrescentam: a nossa sociedade é que está pobre...
Pobre por acreditar que ser feliz, é possuir riqueza
e Poder!..” Ajudar os que precisam materialmente é
uma boa ideia, mas persuadi-los a refletir, é muito
mais importante. Para alguns, a miséria no mundo
provavelmente nunca acabará, mas se todos os países
ricos do mundo tomassem a verdadeira consciência
de que os recursos naturais do planeta não são inesgotáveis e que esses senhores são os únicos a ter o

proveito desses recursos, eles deveriam fazer, certamente, muito mais esforço, para desperdiçar menos
e menos consumir, enquanto outros seres humanos
morrem à fome. Outros sugerem partilhar os recursos
naturais para termos uma sociedade mais justa. Até à
data, são poucos aqueles que o fizeram...
Depois há aqueles que defendem o capitalismo - ignorando a pobreza, e acrescentam: “A nossa sociedade é que está pobre! Pobre de se deixar influenciar
pela propaganda; pobre por aceitar e se deixar apanhar pela engrenagem da concorrência; pobre de não
ser livre de viver uma vida mais simples”. A pobreza
não se resume apenas à falta de dinheiro ou bens...
Esta pobreza significa também falta de qualidades
humanas, espirituais e intelectuais. Ajudar os outros
não é, necessariamente, mostrar as suas riquezas, é,
isso sim, viver de uma maneira simples e respeitar
cada ser humano sem o julgar e sem preconceitos.
Viver simplesmente, não é necessariamente, se contentar com uma refeição à pobre. É também, ter aspirações a um nível de vida melhor num futuro próximo. A moderação e a paciência é uma maneira de
viver inteligente, simples e ajuda-nos a alcançar um
nível de vida melhor. Já dizia Lao Tseu: “Aquele que
pensa que já tem o suficiente, sempre terá o suficiente”. Ao contrário daqueles que insistem na ambição
humana: Querer mais, e mais...
É importante resistir à tentação e pensar mais na
ética de minimizar e darmos apenas mais importância às coisas que nos são úteis e necessárias na
nossa vida quotidiana. Ou seja, devemos ter uma
definição pessoal daquilo que mais precisamos
para sermos felizes; o suficiente para comer; o suficiente para estarmos contentes; o suficiente para
viver e sermos FELIZES... Como diz o sábio: “O
essencial não é de viver bem mas sim, bem viver”.

O DRAMA DOS ABUTRES
Hélio Bernardo Lopes

H

á algum tempo atrás, John Kerry lá conseguiu
reconhecer que no tempo da antiga União Soviética as coisas do Mundo estavam mais controladas. Não deixei de achar graça a uma tal realidade,
reconhecendo, porém, como o dinheiro acaba por
conseguir alcandorar ao poder gente verdadeiramente ignorante e como, por aí, a democracia não passa,
de facto, de um termo corrente.
Quem estiver atento à vida do Mundo, facilmente
perceberá que nunca se falou tanto de democracia,
talvez nunca tenham existido tantas (ditas) democracias, mas que a generalidade dos povos do Mundo
também nunca viveu no meio de tanta turbulência e
com uma tão crescente perda de horizontes e de certezas. O Mundo atual, em boa verdade, tem-se vindo
a tornar cansativo, gerando nos cidadãos, progressivamente, um sentido de isolamento. Um dos dados atuais mais significativos, consequência do fim
do espaço do comunismo e do desenvolvimento da
globalização, é o crescente estado de endividamento dos Estados, com um galopante desenvolvimento
do desemprego, com o regresso de epidemias que se
supunham enterradas e com as crescentes dívidas da
generalidade desses Estados em face de dois ou três,
ou dos grandes interesses mundiais. Perante tudo
isto, foi deveras oportuna a decisão da Assembleia
Geral das Nações Unidas, aprovando uma resolução
destinada a promover um quadro legal internacional
que regule os processos da reestruturação da dívida
soberana da Argentina. Hoje, claro está, é a Argentina, mas num dia destes será um outro Estado qualquer dos desde sempre explorados pelo espaço mundial restrito dos abutres da economia e da finança.
O resultado da votação ao redor desta resolução foi
muito significativo, apoiado pelos países em desenvolvimento e emergentes, constitutivos do G77, mas
também da China, conseguindo que fosse aprovada
com 124 votos a favor, 11 contra e 41 abstenções.
Como seria de esperar, lá surgiu a oposição de potências económicas mundiais diversas, como os Estados
Unidos, o Japão e alguns Estados da União Europeia.
Os usuais abutres da economia mundial e dos povos
que esta devia servir. Espera-se agora que, nos meses
que aí vêm, seja criado o adequado enquadramento
jurídico multilateral para os processos de reestruturação da dívida soberana, sendo que até ao fim do ano
se espera que estejam definidas as modalidades de
negociação dos Governos face ao tema ora posto na
ordem política mundial do dia: melhorar a eficiência
e a estabilidade do sistema financeiro internacional e
permitir o crescimento económico sustentável, inclusivo e equitativo.
Sem espanto para mim, perante o isolamento a que
se viram forçados, os Estados Unidos ainda tiveram
o desplante de defender que as Nações Unidas não
seriam o espaço adequado para o tratamento de um
tal tipo de tema! É, como voltou agora a poder ver-se,
o autêntico drama dos abutres do Mundo. E sempre
estou para ver se o Papa Francisco se nos mostrará
satisfeito com a aprovação desta resolução das Nações Unidas, tão do desagrado dos abutres da política
e dos povos do Mundo, ou se irá deixar passar tal
acontecimento sem uma palavrinha. Portanto, caro
leitor, esteja atento.

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa
Contacto
publicitário:
514.366.2888
Linha aberta
514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount
rosavelosa1@gmail.com
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Liga dos campeões
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
Atlético Madrid 01/10 14:45 Juventus
Olympiacos 3-2 Atlético Madrid
Malmö 01/10 14:45 Olympiacos
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
FC Basel 01/10 14:45 Liverpool
Real Madrid 5-1 FC Basel
Ludogorets 01/10 14:45 Real Madrid
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
Zenit 01/10 12:00 Monaco
Monaco 1-0 Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen 01/10 14:45 Benfica
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
Arsenal 01/10 14:45 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Anderlecht
Anderlecht 01/10 14:45 Dortmund
Grupo E	J	V	
E D	GM	GS	P
1-Roma	
1
1
0
0
5
1
3
2-Bayern München	
1
1
0
0
1
0
3
3-Manchester City	
1
0
0
1
0
1
0
4-CSKA Moskva	
1
0
0
1
1
5
0
Bayern München 1-0 Man. City
CSKA Moskva 30/09 14:45 Bayern München
Roma 5-1 CSKA Moskva
Man. City 30/09 14:45 Roma
Grupo F	J	V	
E D	GM	GS	P
1-Barcelona	
1
1
0
0
1
0
3
2-Paris SG
1
0
1
0
1
1
1
3-Ajax
1
0
1
0
1
1
1
4-APOEL
1
0
0
1
0
1
0
Ajax 1-1 Paris SG
Paris SG 30/09 14:45 Barcelona
Barcelona 1-0 APOEL
APOEL 30/09 14:45 Ajax
Grupo G	J	V	
E D	GM	GS	P
1-Sporting
1
0
1
0
1
1
1
2-Schalke 04
1
0
1
0
1
1
1
3-Chelsea	
1
0
1
0
1
1
1
4-Maribor	
1
0
1
0
1
1
1
Chelsea 1-1 Schalke 04
Schalke 04 30/09 14:45 Maribor
Maribor 1-1 Sporting
Sporting 30/09 14:45 Chelsea
Grupo H	J	V	
E D	GM	GS	P
1-FC Porto	
1
1
0
0
6
0
3
2-Shakhtar Donetsk	
1
0
1
0
0
0
1
3-Athletic	
1
0
1
0
0
0
1
4-BATE Borisov	
1
0
0
1
0
6
0
Athletic 0-0 Shakhtar Donetsk
BATE Borisov 30/09 12:00 Athletic
FC Porto 6-0 BATE Borisov
Shakhtar Donetsk 30/09 14:45 FC Porto

Benfica

só precisou de cinco
jornadas para se isolar na
frente

O

Benfica fez uma pré-temporada horrível e
perdeu mais de metade do
“onze” que selou o 33.º título nacional em 2013/14, mas,
volvidas cinco jornadas, já
afastou todos os “fantasmas” e é líder isolado.
Depois do tropeção do Vitória de Guimarães, na sexta-feira, hoje foi a vez de Rio
Ave e FC Porto também não
ganharem, pelo que o quarteto desfez-se e a formação comandada de Jorge Jesus está
só, depois de um sofrido 3-1
ao Moreirense.
Na Luz, a formação de Moreira de Cónegos marcou primeiro, aos 16 minutos, por
João Pedro, e manietou os
“encarnados”, com Julio César na baliza, até aos 57, altura em que Talisca “obrigou”
Marcelo Oliveira a ver o segundo amarelo.
Contra 10, e o enorme apoio
do seu público, o conjunto
comandado por Jorge Jesus
conseguiu dar a volta ao resultado, com tentos dos seus
laterais, primeiro um “golão”
de Eliseu, aos 69 minutos, e
depois um remate oportuno de
Maxi, aos 77. Aos 83 minutos,
o brasileiro Lima acabou com
uma longa seca de golos e selou o 3-1 final, ao concretizar

uma grande penalidade, que
ele próprio havia conquistado.
Com 13 pontos - só não venceu na receção ao Sporting (11) -, o Benfica está sozinho na
frente, dois pontos à frente do
Vitória de Guimarães, empatado (1-1) sexta-feira na receção
ao Paços de Ferreira, e do FC
Porto.
Os “dragões” somaram o segundo empate consecutivo,
depois do 1-1 em Guimarães,
num jogo marcado pela expulsão do central brasileiro Maicon, que viu o vermelho direto, por uma entrada perigosa,
logo aos 25 minutos.
Apesar de jogar com menos
um, num jogo que começou
com 45 minutos de atraso devido à chuva, os “dragões”
dominaram o encontro por
completo, mas tiveram eficácia “zero”, quatro dias depois
do 6-0 ao BATE Borisov, para
a “Champions”. Se vimaranenses e portistas empataram,
o Rio Ave, que era o líder do
quarteto, face aos 12-2 em golos, ainda fez pior, ao cair por
2-1 na receção ao Arouca, que
jogou sem o autor do segundo tento desde os 52 minutos,
quando foi expulso.
O “capitão” Tarantini ainda
anulou, aos 48 minutos, o golo
inicial de Nildo, aos 14, mas

já não houve resposta para o
“tiro” de David Simão, que selou, aos 51, o primeiro triunfo
fora do “onze” de Pedro Emanuel. O Rio Ave manteve-se,
assim, com 10 pontos, sendo
alcançado pelo Belenenses,
de Lito Vidigal, que venceu
em casa o Marítimo por 1-0,
graças a um golo “tardio”,
aos 85 minutos, do médio ex-benfiquista Miguel Rosa, de
cabeça. Logo a seguir, no sexto lugar, surge o Sporting, que,
depois de três empates consecutivos, dois para o campeonato, goleou fora o Gil Vicente
por 4-0, com tentos de Adrien
e Nani, nos primeiros 11 minutos, e ainda de Slimani e Carrillo.
Os “leões”, que na próxima ronda recebem o FC
Porto, em embate marcado
para sexta-feira, somam os
mesmos nove pontos do Marítimo e mais um do que o
Sporting de Braga, que empatou 1-1 no reduto do Nacional, no sábado. Destaque
ainda para a estreia vitoriosa do treinador Rui Quinta,
que conduziu o Penafiel, que
estava a zero, a uma vitória
por 2-0 na receção ao Vitória
de Setúbal, no sábado.

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

Espanha
Liga BBVA
E
1
1
1
3
0
2
2
1
1
3
0
2
2
2
2
2
4
1
3
3

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

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

França
Ligue 1

P	J	V	
12 4 4
10 4 3
10 4 3
8 4 2
8 4 2
7 4 2
6 4 2
6 4 1
6 4 2
5 4 1
5 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
3 4 1
3 4 1
2 4 0
2 4 0
2 4 0
1 4 0

E
0
1
1
2
2
1
0
3
0
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1

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

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A

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

E
1
1
1
3
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
1

D
1
1
1
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
5

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

P	J	V	
9 3 3
9 3 3
7 3 2
6 3 2
6 3 2
5 3 1
5 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
2 3 0
2 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0

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

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

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

P	J	V	
8 4 2
8 4 2
8 4 2
8 4 2
7 4 2
7 4 2
6 4 1
6 4 1
6 4 2
6 4 2
5 4 1
5 4 1
3 4 0
2 4 0
2 4 0
2 4 0
2 4 0
1 4 0

E
2
2
2
2
1
1
3
3
0
0
2
2
3
2
2
2
2
1

Bell Fibe: 880 | Videotron: 255

Quinta-feira 25
- Vice-primeiro

Sábado 27
- “Dans

de setembro

ministro veio ao

de setembro

Canadá

les forêts de Sibérie”,
novo balada de Paula Vasconcelos

D
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
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F1: Hamilton Vence
em Singapura, e, Novo Lider...
Helder Dias

Lewis Hamilton é o novo líder do Mundial de Fórmula
1. Depois de largar da pole
position, o inglês da Mercedes venceu incrivelmente este
eletrizante Grande Prêmio de

Singapura. Aproveitando-se
do abandono do seu rival e
companheiro de equipe ,Nico
Rosberg, para abrir três pontos
de vantagem na liderança do
campeonato de pilotos, restan-

Mensagem

do apenas cinco etapas para o
fim da temporada.
Mas não podemos pensar de
forma alguma que Hamilton teve uma vida fácil sem a
presença de Nico na pista. O
britânico coma d’où a corrida
com tranquilidade até a metade da prova, mas a entrada
do carro de seguranca na 31ª
volta quase mudou a história
da corrida. Enquanto alguns
pilotos aproveitavam a paralisação para fazer uma paragem
nas boxes,ja outros já tinham
usado os dois tipos de pneus e
poderiam ir até o final, Lewis
só havia utilizado os supermacios e era obrigado a fazer
mais uma parada. Com isso,
precisou pisar fundo para abrir
vantagem para fazer o pit stop
e voltar à frente de Sebastian
Vettel, Daniel Ricciardo, da
RBR, e Fernando Alonso, da
Ferrari, que vinham logo atrás.
O britânico levou os pneus
até o limite, foi para os boxes
nas voltas finais, mas acabando por perder os comandos da
corrida a favor do tetracampeão da RBR, que liderou uma
prova pela primeira vez esta
epoca . Com pneumaticos macios, porém, rapidamente deu
a volta a situacao e reassumiu
a primeira posicao vencendo

do

José Alberto Zenha

O

lá amigos, antes de
tudo, deixem-me enviar um forte abraço e o meu
muito obrigado a todos os
portugueses que estiveram

aqui a gritar por mim. Nunca, aqui no Canadá, vi tantos
portugueses na estrada com
a nossa bandeira. Obrigado
amigos pela vossa força.
Estou muitíssimo feliz em
este meu 2.º lugar. Bater Gerrans ao sprint era quase impossível e por isso este meu 2.º
posto sabe a vitória. Depois do
que vi nestas duas clássicas no
Canadá, o Gerrans, na minha
opinião, é o favorito n.º 1 ao

Rui Costa

assima prova noturna . Vettel e
Ricciardo seguraram a pressão
de Alonso e fecharam o pódio.
O australiano teve de lidar,
ainda, com a pressão permanente de Fernando Alonso na
parte final da corrida para garantir o terceiro lugar. Ao final
das duas horas - a prova não
durou as 61 voltas programadas, por conta da interrupção
do carro de seguranca em pista .O espanhol da Ferrari teve
de se contentar com o quarto
lugar. Com desempenho bastante sólido, Felipe Massa deu
continuidade à boa fase e garantiu a quinta posição, com
uma direção bastante precisa
no manejo do desgaste dos
pneus. Jean-Éric Vergne foi
o sexto, conseguindo o melhor resultado da Toro Rosso
na temporada, logo à frente
de Sergio Pérez. O top-10 foi
completado ainda por Kimi
Raikkonen, Nico Hulkenberg
e Kevin Magnussen.
O resultado significa que
Lewis Hamilton passa a liderar o Mundial de Pilotos com
241 pontos. Nico Rosberg,
que passou a etapa de Singapura em branco, ficou estacionado nos 238, enquanto a
luta já se fecha na dupla da
Mercedes.

via facebook

título mundial. Está num momento de forma impressionante, consegue passar bem a dureza da montanha e é um dos
melhores sprinters do mundo.
Tiro-lhe o chapéu.
Não posso deixar de agrade-

cer o enorme apoio de toda a
minha equipa, que me acompanhou e apoiou ao seu máximo. Estou bastante satisfeito
com o trabalho dos meus colegas e agradeço-lhes imenso.
Na subida decisiva que antecedia a meta eu senti que tinha
de fazer alguma coisa, caso
contrário seria outra corrida
a ser discutida ao sprint entre
um grupo grande de corredores e eu não teria hipóteses.

Assim foi, ataquei e fez-se
uma boa seleção e até formamos um pequeno grupo na
frente. Se houvesse colaboração entre nós, desfecho teria
sido outro. Mesmo assim é um
resultado que me deixa muito
feliz e animado para as corridas que faltam.
A minha próxima competição
é já na próxima quarta-feira, o
G.P.Agostoni em Itália, depois
o Campeonato do Mundo de
estrada a 28 de Setembro. Sinto que estou no bom caminho
para estar bem no mundial,
trabalhei muito para chegar
forte a Ponferrada, mas os
principais candidatos também.
Vou dar o meu melhor e deixar
a pele na estrada por Portugal,
como sempre faço. Mais que
isso, não posso prometer e espero contar com o vosso apoio.
ESTOU FELIZ E TRISTE
AO MESMO TEMPO
Acabei de saber que faleceu
um ex-companheiro meu, o
Bruno Castanheira, que competiu comigo no Benfica. Tinha tanto ainda para viver…
estou muito triste e sentido
com esta notícia e a ele, esteja
onde estiver, dedico este 2.º lugar. Os meus sentimentos a todos os seus amigos e familiares. Descansa em paz, amigo.

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

P
13
11
11
10
10
9
9
8
7
5
5
5
4
4
4
3
3
1

RESULTADOS
V. Guimarães 1-1 P. Ferreira
Penafiel 2-0 V. Setúbal
Nacional 1-1 SC Braga
Belenenses 1-0 Marítimo
Rio Ave 1-2 Arouca
Benfica 3-1 Moreirense
Gil Vicente 0-4 Sporting
FC Porto 0-0 Boavista
Académica 2-2 Estoril Praia

		

V
4
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
0

E
1
2
2
1
1
3
0
2
1
2
2
2
1
1
1
3
0
1

D
0
0
0
1
1
0
2
1
2
2
2
2
3
3
3
2
4
4

GM
12
7
11
13
8
8
6
6
4
3
7
3
5
3
1
5
3
3

GS
2
1
3
4
6
3
5
3
5
5
11
7
7
10
8
7
9
12

6ª jornada - horas de montreal
Sporting - FC Porto
26/09 15:30
Estoril Praia Benfica
27/09 13:30
SC Braga - Rio Ave
27/09 15:30
Boavista - Gil Vicente
28/09 11:00
Arouca - Académica
28/09 11:00
Marítimo - V. Guimarães
28/09 11:00
Moreirense - Penafiel
28/09 11:00
V. Setúbal - Nacional
28/09 13:00
P. Ferreira - Belenenses
29/09 15:00

P

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

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
13
12
12
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
4
2

J

V

6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

E

4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
0

1
1
3
0
2
1
4
1
3
3
3
2
2
2
1
4
1
1
3
2
2
1
1
2

D
1
1
0
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
2
3
3
4
4
5

GM GS
12
9
10
6
8
4
7
8
10
6
5
9
8
6
6
4
8
5
8
5
8
5
5
6

5
2
5
5
4
5
6
4
6
6
4
8
9
8
10
4
9
9
12
7
9
9
9
13

resultados

pRÓXIMA JORNADA

U. Madeira 2-3 Benfica B
Beira-Mar 0-2 FC Porto B
UD Oliveirense 3-3 Ac. Viseu
Marítimo B 2-3 Tondela
Leixões 2-1 Trofense
Santa Clara 1-3 V. Guimarães B
Farense 1-0 Portimonense
SC Braga B 4-2 Atlético CP
Sp. Covilhã 1-0 Desp. Aves
Feirense 1-1 Chaves
Oriental 0-2 Olhanense
Sporting B 0-2 Freamunde

Atlético CP 01/10 16:00 UD Oliveirense
Desp. Aves 01/10 16:00 Oriental
Chaves 01/10 16:00 U. Madeira
Ac. Viseu 01/10 16:00 Marítimo B
Benfica B 01/10 16:00 Santa Clara
SC Braga B 01/10 16:00 Leixões
V. Guimarães B 01/10 16:00 Beira-Mar
Freamunde 01/10 16:00 Sp. Covilhã
Olhanense 01/10 16:00 Farense
Trofense 01/10 16:00 Feirense
Portimonense 01/10 16:00 FC Porto B
Tondela 01/10 16:00 Sporting B

Estados Unidos (MLS)

Grupo Este
P Equipa
1-DC United
2-Sporting KC
3-NE Revolution
4-NY Red Bulls
5-Columbus Crew
6-Philadelphia U.
7-Toronto FC
8-Houston Dynamo
9-Chicago Fire
10-Impact Montréal

J
29
29
29
29
29
29
28
28
28
29

V
14
13
13
10
10
9
10
9
5
6

E
6
6
3
11
10
11
7
6
16
6

D GM GS
9
45 34
10 43 34
13 41 40
8
48 42
9
41 36
9
45 43
11 39 43
13 33 50
7
37 43
17 34 52

P
48
45
42
41
40
38
37
33
31
24

Grupo oEste
P Equipa
1-Seattle Sounders
2-LA Galaxy
3-Real Salt Lake
4-FC Dallas
5-Portland Timbers
6-Vancouver W.
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regressou às vitórias

Daniel Loureiro

O

Impacto regressou às vitórias no campeonato
num jogo sem grande interesse. O onze montrealense venceu por 2-0 contra os Earthquakes
de San José. Jack McInerney e Dilly Duka marcaram os golos do onze montrealense.
O primeiro surgiu aos 81 minutos de jogo na recarga
de um remate de Di Vaio, o americano empurrou para
o fundo das redes de Jon Busch. Foi o oitavo golo do

avançado de 22 anos. O golo de Duka surgiu 7 minutos depois com um belo remate quase desviado por Di
Vaio, mas a bola termina o seu caminho junto ao poste
direito da baliza dos visitantes. Estes nunca estiveram
muito perto da baliza de Perkins embora por duas ou
três ocasioes chegaram a criar perigo. O Impacto re-

gressa assim as vitórias para o campeonato e continua
com boas prestações em casa. O onze montrealense
não perde em casa nos últimos 6 jogos com 5 vitórias
e um empate. O Impacto esteve muito melhor no primeiro tempo com várias ocasiões de golo e 11 remates

de e quase nunca deixou os Red Bulls chegarem perto
da baliza de Bush. Os Red Bulls não contavam com o
astro francês Thierry Henry. Cahill e Wright-Phillips
tambem não participaram no encontro. O Impacto terá
agora de ir à Nova Iorque tentar uma qualificação para

à baliza, mas sem conseguir fazer balançar as redes.
Jac Mac quebrou o enguiço depois de mais uma bela
jogada de Di Vaio que entrou para o lugar de Piatti,
que se resentiu dos muitos minutos jogados nas ultimas semanas. Na última quarta-feira, o Impacto fez
mais um passo em frente, rumo aos quartos-de-final da
Liga dos Campeões da Concacaf. Os pupilos de Frank
Klopas venceram os Red Bulls de Nova Iorque por 1-0
com um golo de Marco Di Vaio, o suspeito habitual.
Esta vitória permite ao onze montrealense de ocupar
o primeiro lugar, único que dá acesso à proxima fase,
com 3 vitórias totalizando nove pontos. O Impacto fez
um jogo perfeito, controlou à bola com muita facilida-

que, nós adeptos,possamos viver outra vez os momentos de 2009. Uma vitória ou um empate vale os quartos para Montreal, mas uma derrota também pode ser
suficiente, caso seja por um golo e que o Impacto consiga pelo menos um golo,ou então que os Red Bulls
não ganhem o jogo no Salvador frente ao CD FAS.
Espéramos que se realize esta ultima hipotese par evitar muita pressão em Nova Iorque no proximo dia 22
de Outubro. Este é o ultimo objectivo da época para o
onze montrealense.
O próximo jogo será sábado frente ao Crew em
Columbus às 19h30, e, em casa será no dia 5 de outubro frente ao Fire de Chicago às 17 horas.

