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O

número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção nos Açores baixou entre Junho e Julho 1,15%, o que é uma descida superior
à nacional, que foi de 0,44%. Mas dificilmente essa é a tendência, tendo em
conta os últimos meses. Desde Janeiro deste ano, o número de beneficiários
aumentou nos Açores 1,88%, enquanto que no país baixou 4,6%. Página 8
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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
4 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:16	Zig Zag
09:38	Surf Total
09:54 ALTA PRESSÃO
10:15	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:04	Ler +, Ler Melhor
14:12	Rebelde Way
15:00Telejornal
16:01 Em Reportagem (Madeira)
16:28	Portugueses Pelo
	Mundo: Jerusalém - Israel
17:15 Profissões
17:41	Palácios de Portugal
18:05 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Bem-vindos a Beirais
20:42 Telejornal Madeira
21:18 Telejornal - Açores
21:59	Verão Cá Dentro
22:57	Grandes Livros
	Peregrinação de
	Fernão Mendes Pinto
23:46 Nativos Digitais
00:02 24 Horas
00:33 Inesquecível
QUINTA-FEIRA
5 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
09:45	Surf Report
10:00	Biosfera
10:30	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00	U24
16:30 A Mãe do Senhor Ministro
17:15	Romaria
da Senhora d´Agonia
17:45	Palácios de Portugal
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:47 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00	Verão Cá Dentro
23:00 Nada a Esconder
23:45	Grandes Quadros
	Portugueses:João Vieira
00:00 24 Horas
00:30	Grande Reportagem-Sic
01:00	Segredo de Justiça
SEXTA-FEIRA
6 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:00	Zig Zag
09:45	Surf Report
10:00 Iniciativa
10:30	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:00	Percursos
17:00 Nada a Esconder
17:45	Palácios de Portugal
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Bem-vindos a Beirais
20:44 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
22:00	Bana - Uma
	Vida a Cantar
00:01 24 Horas
00:30	Linha da Frente
01:00 No Ar, História Da
	Rádio Em Portugal
SÁBADO
7 de setembro
02:00	África 7 Dias
02:30	Consigo
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00	Biosfera
05:30	Romaria da
	Senhora d´Agonia
06:00 Os Compadres
06:45	Grandes Quadros
	Portugueses: João Vieira
07:15	Pai à Força
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
10:00 Entre Pratos
10:30	Viagem ao Centro da
	Minha Terra: Horta
11:15	Música Portuguesa
12:00 Atlântida (Madeira)
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13:30	Califórnia Contacto
14:00	Red Bull Cliff Diving
14:15	Sagrada Família
15:00Telejornal
16:00	Cidades Patrimonio
	Mundial
16:30	Canções de Luz e de
	Sombra - 25 Anos
18:00	Grandes Quadros
	Portugueses
	Mário Cesariny
18:30	Moda Portugal
19:00 24 Horas
20:00	Fajãs do Tempo
20:45 Telejornal
22:00	Festa em Beirais
00:00 24 Horas
00:30	Califórnia Contacto
01:00 Engenho E Obra
DOMINGO
8 de setembro
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 Estado de Graça
06:45	Portugal Selvagem
07:15 Hotel 5 Estrelas
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	Futsal: Supertaça
11:00	Só Visto!
11:45	Poplusa
12:45	Liga ZON-Sagres
	Paços de F. X FC Porto
15:00 TelejornalDireto
16:00	Madeira Rural
16:30	Brasil Contacto - 2013
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 A Mãe do Senhor Ministro
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 25 Anos de Carreira da
	Fadista Arminda Alvernaz
23:30	Conversas do Triângulo
00:00 24 Horas
00:30	Brasil Contacto - 2013
01:00	Red Bull Cliff Diving
01:15 Agora
SEGUNDA-FEIRA
9 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
09:45	Vencedores
10:00	Programa a designar
10:30	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:07	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:02	Planeta Música
17:00	Programa a designar
17:45	Canadá Contacto 2013
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:02	Bem-vindos a Beirais
20:43 Telejornal Madeira
21:20 Telejornal - Açores
22:00	Jogos Cruéis
23:15 Os Compadres
23:58 24 Horas
00:30	Canadá Contacto 2013
01:00	Programa a designar
TERÇA-FEIRA
10 de setembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45	Vencedores
09:59 Nativos Digitais
10:00 A Verde e a Cores
10:30	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:05	Ler +, Ler Melhor
14:12	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:02	Mudar de Vida
16:30	Só Visto!
17:15	Conversas do Triângulo
17:45	Palácios de Portugal
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Bem-vindos a Beirais
20:42 Telejornal Madeira
20:45	Programa a designar
21:18 Telejornal - Açores
21:59	Verão Cá Dentro
22:59	Portugueses Pelo Mundo
23:44 Em Reportagem
(Madeira)
00:08 24 Horas
00:30	Programa a designar
01:00	VIVA A MÚSICA

Agenda

comunitária

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

Cápsula

do tempo
O Consulado Geral de Portugal em Montreal vem renovar o apelo lançado à
comunidade portuguesa para a entrega de objetos alusivos à chegada ao Canadá por parte da comunidade que serão encerrados na Cápsula do Tempo a ser
depositada no Parque de Portugal. Para mais informações contatar o Consulado.

Filarmónica Portuguesa

de Montreal
A FPM vai participar nas festas do Santo Cristo em Brampton nos dias 7e 8 de
setembro. Programa das festas: Sábado mudança às 16h00 com as bandas
de Brampton, Banda de Nossa Sra. da Luz de Fall River e a Filarmónica Portuguesa de Montreal. Concerto pela FPM. Domingo procissão às 15h00 com
as bandas de Santo Cristo de Toronto, Lira de Fátima de Toronto, Nossa Sra.
da Luz de Fall River, Brampton e FPM.

Visita

dos

Duques

de

Bragança

Suas Altezas Reais, os Duques de Bragança, estarão de passagem em Montreal, para o casamento da família Desmarrais. Embora não sendo uma visita
oficial, Suas Altezas gostariam de se encontrar, ainda que brevemente, com
a comunidade. O encontro será no Domingo, dia 8 de Setembro às 11h30, no
salão nobre da Missão de Santa Cruz.

Assembleia geral no centro
do Espírito Santo de Anjou

comunitário

O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou informa a todos os seus membros que a Assembleia Geral do Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou
vai-se realizar no dia 15 de setembro de 2013 às 15h00 na sua sede. Para mais
informações: 514-353-1550 ou 514-793-0159. São todos bem-vindos.

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: O
Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem-disposto. Aproveite bem este momento. Saúde: Esteja mais atento às suas
necessidades fisiológicas. Consuma alimentos
ricos em ferro. Controle o seu sistema nervoso
para que a sua saúde não saia prejudicada.
Dinheiro: Assuma com responsabilidade os
seus compromissos profissionais. Honre a sua
palavra. Números da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9
Touro: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor:
Controle os ciúmes. Não seja tão
possessivo com a pessoa amada pois
esta pode sentir-se sufocada. Dê-lhe
espaço para se movimentar. Saúde: Pratique
um desporto relacionado com a água. O seu
organismo necessita do contacto com este
elemento para se sentir bem e equilibrado. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no
seu ambiente laboral. Procure estar longe dos
conflitos. Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7
Gémeos: Carta Dominante: Valete
de Paus, que significa Amigo, Notícias
Inesperadas. Amor: Contribua para a
harmonia familiar com uma boa base
de compreensão. Não acredite em
boatos sobre uma pessoa da sua família. Procure saber a verdade através de uma conversa com a pessoa sobre quem falam. Saúde:
Avalie o seu estado de saúde de uma forma
consciente. Procure o seu médico de família.
Dinheiro: O seu desempenho profissional será
recompensado. Boas notícias a nível financeiro. Não desperdice oportunidades.
Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8
Caranguejo: Carta Dominante:
4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Combine um
jantar onde possa reunir todas as
pessoas que são importantes para
si. Ajudá-lo-á a sentir-se melhor. Saúde: Evite
abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes
dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale
e será bem sucedido. Não tema demonstrar as
suas verdadeiras capacidades.
Números da Sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11
Leão: Carta Dominante: 9 de Copas,
que significa Vitória. Amor: Entenda os
pontos de vista do seu par e procure
entender que cada pessoa tem a sua
própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação mental. Tire uma hora
no final do dia para relaxar. Dinheiro: Dê mais
valor às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a qualidade do trabalho. Números da Sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9
Virgem: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão
Amor: Procure passar mais tempo
com a sua família. Será benéfico para
todos. Saúde: Tendência para algum
mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de
autocontrolo. Cuidado com o que come, corre
o risco de ter uma crise de fígado. Dinheiro:
Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos poucos irá ver a diferença na sua
conta. Não seja demasiado tolerante. Podem
aproveitar-se da sua boa vontade.
Números da Sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: A Roda
da Fortuna, que significa que a sua sorte
está em movimento.
Amor: Opte pela tolerância para resolver
os seus problemas afetivos. Veja-a como
uma virtude. Motivos familiares podem deixá-lo
de mau humor. Não se deixe abalar, resolva as
coisas com calma. Saúde: Faça uma alimentação
mais equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob o ponto
de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.
Números da Sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5
Escorpião: Carta Dominante: Morte,
que significa Renovação.
Amor: Evite conflitos com familiares por
causa de assuntos financeiros. Dê um
passo de cada vez em prol da harmonia.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade.
Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro:
Procure não exigir tanto dos outros. Invista num
negócio, pois o seu setor financeiro está bastante
favorecido.
Números da Sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3
Sagitário: Carta Dominante: Cavaleiro
de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual,
pois isso vai ser bastante útil para controlar os seus impulsos. Saúde: Procure fazer uma
vida mais saudável. Alie a alimentação equilibrada
à prática de exercício físico.
Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o
seu esforço. A partir de agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
Números da Sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30
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Capricórnio: Carta Dominante: 7 de
Espadas, que significa Novos Planos, InMembre officiel
terferências
Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar conta de si.
Saúde: Beba sumos naturais para fortalecer o organismo com vitaminas.
Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em
algo que lhe permita amealhar alguns lucros.
Números da Sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11
Aquário: Carta Dominante: 9 de Paus,
que significa Força na Adversidade.
Amor: Um pequeno desentendimento poderá fazer com que ponha em risco uma
amizade de longa data. Mantenha a cal-

ma.
Saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em fazer
uma dieta.
Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado.
Números da Sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7
Peixes: Carta Dominante: 4 de Copas,
que significa Desgosto.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu amor à pessoa que
preenche o seu coração.
Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível
da saúde. Mantenha o equilíbrio.
Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades,
pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
Lute pelos objetivos que pretende atingir a nível
profissional.
Números da Sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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ASSIM VAI PORTUGAL

Economia

portuguesa foi a
que mais cresceu na Europa

o segundo trimestre, a zona euro cresceu 0,3%
em relação aos primeiros três meses do ano, tendo sido a economia portuguesa a que mais cresceu
(1,1%) no seio dos países da moeda única e dos 27
da União Europeia (UE), revelam dados do Eurostat,
divulgados esta quarta-feira.
Portugal cresceu 1,1% em cadeia, superando a média de 0,3% na zona euro e o conjunto dos 27 Estados-membros. Além de Portugal, também as duas
maiores economias do euro, a Alemanha e a França
cresceram, 0,7% e 0,5%, respectivamente, revelam
dados do Eurostat divulgados esta manhã. A contribuir para este crescimento da economia nacional
esteve sobretudo o aumento das exportações (6,3%
no segundo trimestre), assim como “um efeito de calendário”, refere o Instituto Nacional de Estatística
(INE), como salienta o economista Filipe Garcia, da
consultora IMF, em declarações à Reuters, referindo-se ao facto de a Páscoa, este ano, ter deslizado para
o segundo trimestre, penalizando os primeiros três
meses do ano. O economista defende que “mais do
que de uma inversão de ciclo, para já podemos falar
em estabilização da economia portuguesa”.Já o economista do Montepio, Rui Serra, acrescenta, em declarações ao Diário Económico, que este crescimento
deve-se também ao facto de “no segundo trimestre
não terem sido tomadas mais medidas de austeridade”, permitindo que “o consumo privado tenha regressado ao crescimento”.
Depois de tanto tempo e de tantas más notícias, é
uma verdadeira “banha da cobra” este género de
estatísticas. Será que a situação estará mesmo a
mudar de forma tangível e sustentável? Será que
a nova geração poderá orientar seus estudos e planear os seu futuro sem receio de ter que deixar o
País para escapar a outra crise? A economia tem os
seus ciclos e raramente um País desenvolvido e moderno não consegue dar volta às situações difíceis
que de tempos a tempos é vítima, na maior parte
dos casos devido a políticas completamente irresponsáveis a absurdas. Portugal não fugiu à regra e,
podem-se agora esperar dias melhores, pelo menos
os factos acima mentionados, nos levarm a ter esperança. A vida é uma verdadeira escola e é nosso

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia
residencial de ﬁdo

10

$

por
mês1

Para os clientes Fido
25$ por mês para os
clientes sem serviço Fido

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de poder servir a
clientela portuguesa,
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados
e especializados tais como:
• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento
• Treino sobre a utilização do
monitor de tensão arterial
• Tomada do nível de glicémia (diabéticos)
• Glicosímetros gratuitos* e treino
sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*
*Algumas condições são aplicáveis

faça-nos já uma visita no:
1 mont-royal Est
(por baixo da clinica luso)
Traga-nos este anúncio e terá
10% de desconto* nas suas próximas compras.
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N

dever, aprender não só das boas situações, mas sobretudo das menos boas. Creio que esta crise trouxe
para a maioria dos cidadãos que por ela foram afectados, qualquer coisa de muito positivo: “aprender
a viver, segundo as suas possibilidades”. Viver á
custa do crédito, provou ser uma terrível experiência, e como o ser humano tem, normalmente medo
de tudo o que faz sofrer, é positivamente admitido
pensar que não será tão depressa que irão assinar
empréstimos irresponsavelmente. É que a vida é
feita de imponderáveis, e mesmo se vivemos confortavelmente hoje, o dia de amanhã pode-nos trazer
surpresas desagradáveis. Esta foi a terceira vez que
Portugal teve que ser economicamente resgatado.
Se bem que as outras crises fizeram sua marca, esta
última, pelo nível de conforto e em certos casos luxo
a que os portugueses se tinham habituado, foi cer-

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2
(Nenhum custo interurbano)

v

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

tamente também muito mais difícil de combater.
Sempre tive a noção, que as medidas impopulares
e certamente muito duras que o governo adoptou
e impôs, foram e continuam a ser necessárias. Sem
elas nunca seria possível convencer a população
que Portugal não era o País que se pretendia, que
as capacidades do governo para manter todos os
programas sociais, criados nos tempos dominados
pela irresponsabilidade e sonhos de grandeza dos
governantes da Europa una e poderosa, essas capacidades nunca tiveram ao seu alcance e, se temporáriamente se criou a ilusão de que elas existiam,
nunca se comunicou ao povo nem o preço nem as
consequências que elas viriam a ter na vida de cada
um. Pelo contrário, para se fazerem eleger, os candidatos prometiam mar e mundo e para que a sua popularidade se mantivesse sempre no topo, abriam
os cofres e atiravam com o dinheiro para cima dos
problemas, em vez de os regularem. Só que os cofres
não lhes pertenciam e o dinheiro por si só, não resolve todos os problemas. Trabalho, educação, respeito
e sentido de responsabilidade, são opções bem mais
eficazes. Com isto me vou, boa semana a todos.

Visualizador e mensagem vocal incluído

------------------------------------------------------------------

Pode conservar o seu número
de telefone atual3

Este novo serviço é distinto do seu
telefone sem ﬁo e funciona com os
telefones residenciais atuais.
Consulte ﬁdo.ca/residentielle
Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Le service de téléphonie résidentielle sans fil fonctionne sur le réseau de Fido. L’appareil pour la téléphonie résidentielle sans fil est requis et vendu séparément, et des frais d’achat uniques de 30 $ s’appliquent. 1. Offre exclusive aux clients Fido actuels
abonnés à un forfait mensuel avec facture. Le temps d’antenne supplémentaire, les interurbains internationaux, l’itinérance, les options et les taxes sont
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comunidade
Quem SÃO eleS?

Festa do Sagrado
Coração de Jesus
A

temporada de festas comunitárias na Missão
Portuguesa Santa Cruz encerrou da melhor
maneira, no fim-de-semana transacto, com a solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

Marie-Anne, Saint-Urbain, Duluth, regressando pela
Clark e Rachel, acompanhada pela filarmónica Portuguesa de Montreal e Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval.

No sábado, houve as habituais e simples actividades
no adro da Igreja Santa Cruz, com a actuação da Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, Jimmy
Faria, Fátima Miguel e Eduardo D’Deus (vindo dos
Estados Unidos).

A temperatura estava boa durante todo o fim-de-semana, domingo à noite ficou um pouquinho mais
fresquinho mas tudo correu muito bem.
Também o concerto da FPM foi efectuado no adro
da igreja, seguindo-se depois no sub-solo da igreja para continuar a festa e dançando um pouquinho
mais, porque segunda-feira é um dia feriado onde
todos vão poder descansar antes de recomeçar a trabalhar na terça-feira.
Parabéns à Comissão das festas, que soube reunir a
simplicidade e a brilhante cultura portuguesa neste
fim-de-semana. Confiemos para que tudo continue
no mesmo caminho e até à próxima edição.

Um dos nossos leitores telefonou-nos e informou-nos que a fotografia da semana passada
foi tirada mais ou menos em 1962. Na Primeira linha de jogadores estavam Galdinho, Eddy,
Gonçalves, Rui Farajota, António Loureiro, António Dias, o nome deste guarda-redes suplente
é desconhecido, e Pedroso. A segunda linha são
Jaime, José Perreira, Helder “escangalhado”
Ponto, António Massa, Aulino Correia.
músicos da semana

No Domingo, após a celebração eucarística das
15h00, a procissão mostrou-se, assaz e enobrecida
com as imagens de Santa Cecília, de N. Senhora de
Fátima, N. Senhora da Estrela e N. Senhora dos Milagres e a veneranda imagem do Sagrado Coração de
Jesus, nas ruas do bairro português, (Rachel, Clark,

Emmanuel Freitas e Edgar Cunha da Filarmónica
Portuguesa do Divino Espírito Santo de Laval

Armenia Teixeira
Advogada

O’hANLON SANDERS TEIxEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101
Montreal, Qc, h4C 1G7

a.teixeira@ostavocats.ca
Tel: 514.985.0965 p. 228 Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, h9h 3M8
Fax: (514) 624-8632
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oficial do

restaurante

“Ma

A

poule

Antero Branco

abertura oficial da “Ma poule Mouillée”, situado mesmo ao lado do parque Lafontaine,
tal como foi anunciado nas páginas deste semanário a semana passada, teve um sucesso inesperado.
Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de saborear algumas das iguarias que o estabelecimento
oferece. Nunca faltou, na mesa de buffet, a galinha de
churrasco, o chouriço, os pastéis de nata, os sonhos e
as farturas. Foi mesmo uma fartura de alimentos servidos, gratuitamente, entre as quatro e as sete da tarde. Vários eram os funcionários que encorajavam aos
que por lá passavam, a pé ou de bicicleta, a provar o
que de diferente se faz na comunidade. A Liana e a
Ema, netas do nosso editor, é que serviam as pessoas
em cadeiras de rodas. Um gesto de louvar.
Durante a tarde reparei que muitos dos que prova-

Mouillée”

gustaram a nossa culinária.
A direção do estabelecimento nem só quis promover
o que muito bem sabem fazer, mas também divulgar alguns produtos da nossa terra natal, tal como as

águas Luso e Fastio, o Sumol e o vinho alentejano.
Tudo isto ao som do cavaquinho do pasteleiro Tony
Gomes.
Esta churrascaria tem a preocupação de bem servir
e de o fazer com elegância, porque “Um bom prato é
como uma obra de arte, com uma vantagem, além de
se apreciar, podemos saborear”.

ram o que estava a ser servido, encomendavam para
levar para casa, nem só o que tinham comido, mas
também o prato do dia. Quer dizer que ficaram clientes. Os policias e os bombeiros que se encontravam
de serviço no posto ao lado, praticamente todos, de-

Portugalíssimo

Com a abertura desta casa portuguesa, mesmo
com o nome estranho que lhe deram, a comunidade enriquece, dando assim um bom nome a Portugal. Muitos parabéns e muito sucesso.

Produtora:
Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosavelosa1@gmail.com
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O Parque

de Portugal,
sempre em obras
omo várias pessoas, nós constatamos que não havia ninguém a
trabalhar no Parque de Portugal. O
projecto de renovação do Parque de
Portugal continua perto da sua “finalização”. As obras eram previstas

tem o contrato, irá instalar os novos
azulejos em porcelana. No momento
da instalação, os azulejos em porcelana
deverão ser protegidos durante 3 semanas.
Durante esse período, haverá ainda
outras modificações no Parque de Portugal. A freguesia do Plateau Mont-Royal vai então mudar os bancos
presentes, as instalações das novas cai-

acabarem no dia 9 de Agosto, mas
devido a vários factores, o trabalho
acabará pelo fim de Setembro/princípio de Outubro.
Desde o dia 16 de Agosto, que uma
parte do parque foi aberta. Actualmente, o trabalho do coreto está em realização. Ele chegou à etapa da cura completa do betão, depois a empresa que

xas de lixo e uma limpeza no tecto do
coreto. No fim de Setembro, o Parque
de Portugal será novamente fechado
completamente por uma semana. Esse
momento será para refazer a juntas do
pavimento do parque. Esperemos que
não haja problemas entretanto, e assim
teremos o nosso parque renovado, para
a época do inverno.

C

Miguel Félix

Beware of imitations.
You can count on HydroSolution. We’ve been Quebec’s leader in water heater
rentals since 1958. With top notch service and superior quality products — we
deliver nothing but the best.
You can also rest assured that HydroSolution never goes door to door. We never
drop in unexpectedly and our technicians are always very clearly identified. If you
are solicited or in case of doubt, don’t hesitate to contact us at 1-877-353-0077.

50

Get

% OFF

the first year of a new
water heater rental.*
Installation, repairs and replacement of your old hot water heater are free.
Simply mention this code to obtain your discount: JN508

Don’t delay, call us
Montreal

514-353-0077

Elsewhere in Quebec

1-877-353-0077

www.HydroSolution.com

* Certain conditions, limitations and exclusions apply. Limit of 3 offers per owner. Offer valid until October 30, 2013. Cannot be combined with any other promotional offer. Discount
applicable with a new rental, but excludes replacement of water heaters already being rented from HydroSolution. 50% discount applicable on rental rate, only during the first year
of rental. This offer can be ended or modified without prior notice.

atualidade

A Voz de Portugal | 4 DE setembro de 2013 | P. 8

Situação de Portugal
é “positiva”, diz Berlim

A

porta-voz do ministério alemão das Finanças,
Marianne Kothe, lançou esta segunda-feira
vários elogios a Portugal, considerando que está
a conseguir implementar, “com sucesso”, o programa de ajustamento e que a situação futura é
“esperançosa e positiva”.
O governo alemão,
pela voz da porta-voz
do ministério alemão
das Finanças, Marianne
Kothe, elogiou Portugal, esta segunda-feira,
durante a habitual conferência de imprensa do executivo de Merkel, destacando os primeiros passos no
regresso aos mercados e os ganhos de competitividade da economia. Marianne Kothe sublinhou que
o Governo português está a conseguir implementar
“com sucesso” o programa de ajustamento, acrescentando que a situação do país é “esperançosa e positiva”. Recordando que, este mês a troika regressa a
Portugal, para a 8ª e 9ª avaliações ao programa de
ajustamento, Kothe salientou que o país está a dar os
“primeiros passos” no regresso aos mercados.
Além disso, acrescentou, a competitividade da
economia “melhorou substancialmente”, pelo que
é de esperar que Portugal vai continuar a implementar com sucesso o programa até ao fim.

Brasil ultrapassa os
200 milhões de habitantes

A

população brasileira ultrapassou os 200 milhões de pessoas, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
divulgou hoje a imprensa brasileira.
De acordo com o sítio de notícia G1, o Brasil tem
uma população estimada em 201.032.714 habitantes,
segundo os dados fornecidos pelo IBGE. Estes dados, referentes a 01 de junho deste ano, foram publicados hoje no “Diário Oficial da União”. Na resolução publicada, assinada pela presidente do instituto,
Wasmália Socorro Barata Bivar, estão as estimativas
populacionais de todos os estados e municípios do
país.
O estado mais populoso continua a ser o de São Paulo (no sudeste do país), que conta com 43,6 milhões
de residentes. O estado de Minas Gerais (sudeste)
tem 20,5 milhões de habitantes e o Rio de Janeiro

Cada
O

vez mais pobres!

número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção nos Açores baixou entre Junho e Julho 1,15%, o que é uma descida superior à
nacional, que foi de 0,44%. Mas dificilmente essa
é a tendência, tendo em conta os últimos meses.
Desde Janeiro deste ano, o número de beneficiários aumentou nos Açores 1,88%, enquanto que
no país baixou 4,6%.
Ou seja, o peso dos açorianos neste programa está
a aumentar. Enquanto que nos
anos de 2007 a 2011 o peso dos
Açores tinha ficado na casa dos
5%, em 2012 passou para 6,2%
e nos últimos 3 meses de 2013
já ultrapassou os 7% do total
nacional.
Refira-se que o significado destes números representa apenas que o número dos
super-pobres está a aumentar
na Região. Apesar da redução
das pessoas que tinham acesso
em 2011, através de medidas
mais restritivas, tivesse caído,
no caso açoriano o número dos
beneficiários neste momento já
ultrapassa os valores anteriores
a essa data. Por outras palavras, os actuais beneficiários são ainda mais e mais pobres que antes...
Diga-se de passagem que este programa é uma espécie de “migalhas”! No ano de 2012 representou
apenas 35 milhões de euros por mês para todo o país.
Valor esse que tem vindo sempre a reduzir-se desde
2010 (menos 11 milhões por mês em relação a esse
ano), embora nos Açores a tendência seja muito mais
ténue: desde 2011, uma redução de 4,6% enquanto
que no país a redução foi de 23,4%. Neste momento,
em média cada beneficiário recebe 65 euros por mês,
o que está abaixo dos 82 euros de média nacional,
mas tem muito a ver com o tipo de agregado familiar.
Enquanto que no país a média é de 2,5 pessoas por
agregado, os Açores registam a média mais elevada
do país, com cerca de 3,4 pessoas por agregado. A
legislação é clara ao colocar este apoio na situação
de carência absoluta: têm direito a receber este apoio
“as pessoas ou famílias que necessitam de apoio para
melhorar a sua integração social e profissional, que
se encontrem em situação de carência económica

grave e que cumpram as demais condições de atribuição”. Isso traduz-se, evidentemente, em euros.
Se a pessoa viver sozinha, tem acesso se a soma dos
seus rendimentos mensais não for igual ou superior a
178,15 euros...
Se viver com familiares, “a soma dos rendimentos
mensais de todos os elementos do agregado familiar
não pode ser igual ou superior ao valor máximo de
RSI, calculado em função da composição do agrega-

do familiar..” Por outras palavras, uma miséria: estamos a falar de um ordenado de pouco mais de 400
euros para uma família de 3 adultos e 1 criança, de
acordo com a simulação da Segurança Social. (O cálculo pode ser ainda menor, pois prevê um rendimento
de 178,15 euros por parte do titular do pedido, por
exemplo o pai, 89,07 euros por cada indivíduo maior
e 53,44 euros por cada indivíduo menor).
Em muitos casos esses valores são oriundos de outras prestações sociais, que são acumuláveis neste
programa (embora mantendo-se os máximos de rendimentos). Ou seja, muita gente está desempregada,
e, de acordo com a legislação, tem de estar inscrita
nos Centros de emprego.
Desde 2011 que o enfoque deste programa reside
nos “contratos de inserção”, destinados a “ajudar a
integrar-se social e profissionalmente”. Esses contratos prevêem uma estratégia a ser desenvolvida pelos
serviços de Segurança Sociai, no caso os que são dependentes da própria Região. O facto do número de
beneficiários revelar uma tendência crescente, levanta a questão sobre a eficácia dessa estratégia.

Um retrato do Rendimento Social de Inserção: os beneficiários
2004
Aveiro

(sudeste) ocupa a terceira posição, com 16,3 milhões
de habitantes. A Baía (nordeste) tem 15 milhões de
pessoas, o Rio Grande do Sul (sul), 11,1 milhões, e o
Paraná (sul), 10,9 milhões.
O estado menos populoso é Roraima (norte), com
488 mil habitantes.A cidade de São Paulo é a que
possui a maior população do país, com 11,8 milhões
(número maior que o de 22 estados do país e do Distrito Federal). Segundo o IBGE, o país tem 7.085.828
habitantes a mais que o registado em 01 de julho de
2012, quando a população era de 193.946.886. A projeção das populações é feita anualmente a pedido do
Tribunal de Contas da União (TCU) e serve de base
para a distribuição de recursos do Orçamento de Estado aos municípios.

4.274

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12.724

14.580

13.919

14.350

17.910

19.457

18.338

17.285

11.906

Beja

2.934

5.749

8.213

9.046

9.434

9.758

9.622

8.852

8.590

5.395

Braga

5.615

15.376

19.478

23.069

24.601

28.367

31.456

23.779

20.588

12.044

Bragança

1.178

1.456

1.201

1.431

2.069

3.049

3.520

3.136

3.048

2.030

C. Branco

2.315

3.328

4.192

4.778

5.914

6.854

7.162

5.525

5.451

3.712

Coimbra

5.439

10.447

12.155

13.380

13.728

15.788

16.470

13.373

13.264

8.585

Évora

3.255

4.751

6.235

7.249

7.608

7.857

7.984

7.030

6.817

3.883

Faro

7.844

10.524

10.974

11.948

14.488

18.564

21.467

17.913

16.131

9.426

Guarda

2.009

4.450

4.712

4.906

5.578

6.144

6.676

5.737

5.788

3.689

Leiria

1.885

5.627

7.887

8.924

8.906

10.454

12.606

10.045

9.993

6.005

Lisboa

6.690

19.942

35.578

48.119

63.418

81.267

94.103

85.199

80.374

58.557

6.543

7.257

8.002

8.293

8.462

7.491

7.157

4.309

106.383 114.179 132.206 152.353 160.048 133.607 116.812

81.339

Portalegre

1.517

4.826

Porto

8.590

31.345

Santarém

8.351

10.886

11.839

11.718

12.266

13.048

13.416

11.868

11.741

6.825

Setúbal

4.050

11.422

18.725

23.405

27.108

32.662

37.588

32.245

33.476

22.405

V. do Castelo

2.912

6.216

6.414

6.314

6.639

6.930

6.777

5.311

4.896

2.881

Vila Real

2.891

7.735

8.933

9.471

10.626

11.719

11.673

9.448

8.994

5.924

Viseu

1.715

7.779

17.372

19.783

20.547

21.645

21.150

16.941 15.522

R. A. Açores

9.949

18.281

21.329

21.682

21.978

24.598

26.794

23.551

26.081

19.305

900

5.278

9.511

9.277

8.897

9.799

11.196

9.281

8.657

5.643

84.313

198.142

R. A. Madeira
TOTAL	

9.624

332.254 369.855 418.363 487.059 527.627 448.670 420.665 ..............
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Pesca nos Açores gera menos
4 milhões de euros em 2013

D

esde 1 de Janeiro até 28 de Agosto, os movimentos das descargas
nas lotas dos Açores registaram uma
redução de 2,6% no peso do pescado,
e uma redução de 13,5% no seu valor, comparando com o período homólogo de 2012.
O sector da pesca terá perdido cerca
de 3,9 milhões de euros. Parte dessa
perda foi registada nas capturas dos
atuns, mas com um peso muito abaixo

por algumas dezenas de espécies (103
espécies tiveram registo de algum tipo
de captura em 2013). As espécies mais
importantes, depois dos atuns, são o
Peixão, o Chicharro e o Safio. Em termos de valor gerado, depois dos atuns
o peixe mais importante é o Goraz. Por
preço médio de venda, as espécies mais
importantes são a Lagosta, que atinge
os 27,8 euros por quilo, o Cavaco, com
21 euros, e a Amêijoa, com 15 euros.

do seu peso real. É que os atuns representaram em 2013 cerca de 60% das
capturas e 46,7% do valor total gerado
em lota, o que representa quedas significativas: em 2012, os atuns representaram 66% do peso total e 48,2% do
valor gerado.
No entanto, a perda este ano nos atuns
foi de 1,4 milhão de euros, o que representa apenas 27% da perda total. Os
restantes 40% das pescas são divididos

O Goraz é o peixe mais caro, com um
preço médio de 11,6 euros por quilo.
Houve variações significativas quer
ao nível do peso como do seu preço.
Um aumento de 131% no total de capturas do Bonito, seguido do aumento
de 43% do bocanegra, dão bem nota
disso. Do mesmo modo, o preço médio
do peixe também revela oscilações significativas de ano para ano.

José Contente quer
“bom entendimento”
entre Governo e Câmara
O
candidato do PS/ Açores à presidência da Câmara Municipal
de Ponta Delgada disse que “é mais
do que chegada a hora da requalificação de Santa Clara passar para
primeira prioridade na agenda daquilo que falta fazer dentro da cidade de Ponta Delgada”.

Segundo nota de imprensa veiculada
pelo PS Açores, após uma visita à zona
do Castelinho, em Santa Clara, José
Contente salientou, no entanto, que a
requalificação global de Santa Clara
carece de “capacidade de decisão e de
bom entendimento com o Governo dos
Açores”.
Para o candidato socialista, “um projecto global, que aliás, nós temos para
a freguesia de Santa Clara e para a sua

orla marítima, deve em primeiro lugar
valorizar as questões que estão associadas a roteiros culturais, nomeadamente em relação aos fortes e a situações
que precisam ser melhor referenciadas
naquela zona onde nasceu a cidade de
Ponta Delgada”.
Por outro lado, adiantou José Contente, “a recuperação e requalificação integral de toda
aquela orla precisa de um
plano, que nós já temos,
para que, quer o Matadouro, quer a 2ª rua, quer
as questões habitacionais,
quer a própria requalificação da orla sejam um conjunto que melhore a frente
marítima da freguesia de
Santa Clara”.
Ao longo dos tempos,
concluiu o candidato, a freguesia de
Santa Clara “teve muitas promessas da
autarquia que não foram cumpridas e
urge agora, com capacidade de decisão
e com bom entendimento com o Governo dos Açores, avançar para uma
boa obra”, melhorando e requalificando a orla costeira, mas também “valorizando o património que ali está e que
é o berço da cidade de Ponta Delgada”.

Salário do primeiro-ministro escapa a
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tecto máximo

F

oi publicada, em Diário da República, a lei
que estabelece o valor dos salários dos reguladores, avança o Jornal de Negócios de hoje. Ao salário do primeiro-ministro não foi fixado um tecto
máximo, mas apenas um valor de referência a ter
em conta.
O Presidente da República promulgou a lei que fixa
os salários dos administradores dos reguladores, sendo que o diploma foi ontem publicado em Diário da
República e entra em vigor dentro de cinco dias. Após
várias discussões e alterações, a lei acabou por ficar
mais atenuada, mas, ainda assim, com alguns pontos
que continuam a suscitar críticas por parte de alguns
organismos e deputados, de que constitui exemplo o
facto de o diploma não estabelecer um tecto máximo
ao salário do primeiro-ministro, mas sim um valor de
referência que deve ser tido em conta pela comissão de
vencimentos, responsável por definir os salários dos
reguladores. Posto isto, o vencimento do primeiro-ministro português deverá rondar os 5,1 mil euros (75%
do vencimento do Presidente da República), tendo em
conta os ordenados que se praticam no sector, segundo
contou ao Jornal de Negócios o secretário de Estado

da Administração Pública, Hélder Rosalino.Saliente-se ainda que, de acordo com a lei-quadro citada pelo
mesmo jornal, os vencimentos praticados pelos reguladores devem ter em conta “a conjuntura económica,
a necessidade de ajustamento e de contenção remuneratória em que o País se encontre e o vencimento
mensal do primeiro-ministro”.

Descobertas

provas de
água em partículas
minerais na Lua

A

agência espacial norte-americana (NASA)
anunciou que foram encontradas provas da
existência de água em partículas minerais da superfície da Lua e que esta provém de fontes desconhecidas situadas nas profundezas do satélite da
Terra.
Os investigadores usaram dados recolhidos pelo Instrumento de Mineralogia (M3) da NASA colocado a
bordo da sonda Chandrayaan 1, da Organização de
Investigação Espacial da Índia, e detetaram água magmática, isto é, que tem origem nas profundezas lunares.
Esta é a primeira vez que esta forma de água é detetada através de uma sonda que orbita a Lua.Descobertas
anteriores mostraram a existência de água magmática
em amostras lunares recolhidas pelos astronautas do
programa Apolo. O instrumento M3 captou imagens
da cratera Bullialdus, causada por uma explosão próxima da linha equatorial da Lua.A NASA explicou
que essa área interessa aos cientistas porque poderão
quantificar melhor o volume de água que possa existir
dentro das rochas devido à localização da cratera e ao
tipo de rochas que contém. A parte central da cratera
é composta por um tipo de rochas que se forma profundamente dentro da crosta e do manto lunares. Em
2009, o M3 forneceu o seu primeiro mapa mineralógico da superfície lunar e descobriu moléculas de água
nas regiões polares da Lua.

PS

acusa Governo de não saber
conviver com a Constituição

O

Partido Socialista congratulou-se hoje com o
chumbo do Tribunal Constitucional (TC) ao
regime de mobilidade na função pública e acusou
o Governo de não saber conviver com a Constituição.
O PS regozija-se com a decisão do TC relativa a
uma lei que pretendia promover os despedimentos na
administração pública”, disse João Proença, membro
do secretariado nacional do PS, em conferência de
imprensa. João Proença afirmou que, para o PS, “esta
lei violava frontalmente os princípios da confiança
e da igualdade e permitiria promover despedimentos
discricionários”. O dirigente socialista lembrou que o
PS alertou o Governo para esta situação, mas o executivo de Passos Coelho “persistiu neste caminho”.
“O Governo não sabe conviver com a Lei fundamental do país, tomando assim decisões contra os

portugueses”, criticou Proença. Os juízes do TC
chumbaram hoje o regime jurídico da “requalificação de trabalhadores em funções públicas”, cuja “fiscalização abstrata preventiva” tinha sido pedida pelo
Presidente da República. Em conferência de imprensa no Palácio Ratton, o juiz presidente do tribunal,
Joaquim Sousa Ribeiro, esclareceu que alguns artigos são declarados inconstitucionais por violarem a
“garantia da segurança no emprego” e o “princípio de
proporcionalidade constantes dos artigos 53 e 18 número dois da Constituição da República Portuguesa”.
Em causa está o diploma 177.º/XXII, da Assembleia
da República, e a “fiscalização abstrata preventiva”
de “normas”, formulada pelo Presidente da República. A proposta do Governo foi aprovada no parlamento a 29 de julho, tendo depois seguido para Be-

lém para ser analisada por Cavaco Silva.Para o PS, a
política de “cortes cegos” na despesa pública não é o
caminho que o país precisa, já que tem apenas como
consequência agravar a situação económica e social
do país ao exigir “sacrifícios desproporcionados” aos
portugueses. “Não são necessárias políticas contra
os trabalhadores, mas sim uma autêntica reforma
do Estado, que inclua a promoção da mobilidade e a
melhor utilização dos recursos humanos e financeiros
ao seu dispor”, defendeu João Proença.Criticou, por
outro lado, o facto de o executivo de Passos Coelho
ter “inventado” um corte de 4 mil milhões de euros
nas contas públicas sem ser uma proposta da ‘troika’,
o que está a colocar os portugueses “em situações extremamente difíceis”. De acordo com o dirigente socialista, o partido vai estar “particularmente atento” a
todas as medidas impostas pelo Governo que possam
violar a Constituição, assumindo o compromisso de
pedir a fiscalização sucessiva do aumento do horário
de trabalho na função pública para as 40 horas sem
aumento de salário, não esclarecendo quando será
entregue.Sublinhou também que esta decisão do TC
obrigou o Governo a respeitar a Constituição. “Não
podemos continuar a assistir impunemente a uma situação de um Governo que viola sistematicamente a
Constituição”, acrescentou. Por outro lado, adiantou
que o PS estará “frontalmente contra a diminuição
das pensões já atribuídas”. “Não é por via do empobrecimento generalizado dos portugueses e do aumento do desemprego que se resolvem os desequilíbrios orçamentais, a dívida pública ou o equilíbrio
das contas públicas”, justificou.Acrescentou que, em
relação às pensões, espera que venha a haver uma
fiscalização preventiva, “o que implica uma rápida
análise” pelo TC. No final da sua intervenção, João
Proença aproveitou ainda para lembrar “as vidas que
vêm sendo perdidas no combate aos fogos”.
“Deixamos aqui uma palavra de solidariedade para
as famílias e para os Corpos de Bombeiros e deixamos uma mensagem de força, de reconhecimento e
de apoio a todos eles”, disse João Proença, acrescentando que “o país não pode esquecer o sacrifício”.

SATA

pode reduzir em mais de 50% no preço
das passagens para os Estados Unidos e Canadá
A transportadora aérea SATA vai reforçar os voos
para a América do Norte, onde vivem grandes comunidades de emigrantes dos Açores, e adoptar um
novo sistema de tarifas que poderá reduzir os preços
até 57%.
De acordo com a agência Lusa, o anúncio foi feito pelo presidente do Governo Regional dos Açores,
Vasco Cordeiro, num discurso em Fall River, (Massachsetts, EUA), no encerramento das Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra, considerada uma das
maiores manifestações culturais da diáspora açoriana. Segundo Vasco Cordeiro, a SATA vai, a partir do
próximo inverno IATA (International Air Transport
Association, uma organização que congrega 240
companhias aéreas), “reforçar durante todos os meses as ligações à América do Norte, aumentando em
todos os meses os voos”.
Assim, acrescentou, nos meses de Julho e Agosto,
passará a haver voos todos os dias de e para Boston.
Além disso, a SATA vai adoptar um novo sistema de
preço de passagens “baseado na oferta ou não de serviços (bagagem e serviço de bordo), que possibilitará
uma redução no preço das passagens que pode variar
entre os 16% e os 57% em relação aos preços que
actualmente são praticados”.
“O Governo dos Açores tem presente a aspiração
de há muito de todos os açorianos aqui residentes
de terem condições mais acessíveis para visitarem
os Açores”, afirmou Vasco Cordeiro, para quem “a

distância não deve ser impedimento para um menor
envolvimento das comunidades açorianas no planeamento e na participação no desenvolvimento dos
Açores”.
Na mesma intervenção, Vasco Cordeiro, citado num

comunicado do Governo Regional, repetiu o apelo à
mobilização dos emigrantes nos EUA em relação à
questão da base das Lajes, na ilha Terceira, de onde
os EUA querem retirar parte significativa dos militares que actualmente têm ali destacados.
Insistindo em que estão em causa “centenas de empregos, directos e indirectos” e um grande impacto
no PIB da Terceira e da região se “esta decisão for
por diante como está planeada”, Vasco Cordeiro voltou a pedir aos açorianos nos EUA para sensibilizarem os senadores eleitos pelos estados em que vivem
para a “importância de apoiarem a base das Lajes, de
apoiarem a ilha Terceira e os Açores neste assunto”.
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Candidato

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

onto 1 - Continuamos a pré-campanha para as
eleições autárquicas de 29 de Setembro. Temos
três candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Um vai vendo o pó no olho
do principal adversário esquecendo a trave no seu
próprio olho; pelo contrário, o atingido - Dr. José
Contente – caminha em direcção à meta com o
cuidado de dizer a verdade sobre o que vai fazer
no maior Concelho da RAA sem afrontar quem
parece ter medo do seu perfil e do seu trabalho.
José Contente não tem deixado nada ao acaso no
seu empenho em promover a cidade e o concelho.
Considera fundamental chegar turisticamente a outros mercados não deixando de potenciar a nossa
cultura. Refere com o maior ênfase a continuidade
das grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta
Delgada, cartaz turístico de grande relevo para os habitantes locais, turistas e emigrantes. Não esquece as
festas religiosas e populares de todas e cada uma das
freguesias, não deixando de referir o Carnaval com a
sua batalha das limas e, noutro aspecto, as festas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres que são um dos
maiores cartazes da nossa cidade, ilha e mesmo do
arquipélago dos Açores.
Não tenhamos dúvidas sobre a grande qualidade do
projecto do Dr. José Contente como o melhor para o
Concelho de Ponta Delgada.
Ponto 2 – Com os divórcios e novas relações que
a sociedade vai criando proliferam os maus tratos
infligidos às crianças e jovens. Não será a primeira
família a mais ajustada? Não será a primeira família
a mais saudável? E a que tem a maior capacidade de
dar amor e segurança a todos?

Tive um aluno que, ainda nos primeiros tempos dos
divórcios, me dizia de rostinho triste e voz ansiosa:
professora, amanhã vou para casa do meu pai e tem lá
outra mãe. Eu compreendi que havia ali mensagens
erradas transmitidas àquela criança. Logo que me foi
possível, chamei a mãe à escola para ter uma conversa que me esclarecesse mais um pouco sobre a outra
mãe de que o filho me falara.
Após algum tempo de troca de ideias e de alguns
conceitos sobre o divórcio e os vários intervenientes
nas novas relações formadas posteriormente, conseguimos chegar a conclusões mais adequadas à informação que as crianças devem ter quando estas situações acontecem nas suas vidas curtas e ainda puras
de coração. Mãe é só uma – aquela que nos dá o ser,
que nos coloca neste mundo. Pai, a mesma coisa. To-

vai

Ganhar

dos aqueles que se vão misturando e acrescentando o
mundo dos meninos não são mais do que pessoas –
amigas, sim – que não pertencem à família principal.
Não passam de famílias alargadas que vivem debaixo
(ou não) do mesmo tecto e que partilham vivências
mais ou menos saudáveis consoante o perfil dos adultos e as suas atitudes.
Não esquecer, todavia, que muita da violência que
grassa na sociedade e a apodrece vem de casos de
desorganização proveniente de maus relacionamentos, decididos sob o manto de paixões momentâneas
pouco amadurecidas pelo tempo e pelo pensamento
activo e racionalizado.
Cada vez mais ouvimos falar de mortes de mulheres, e mesmo de crianças, fruto de traições que levam
a divórcios não aceites por um dos cônjuges. Neste
modelo de sociedade deturpada de valores fundamentais a bem viver e bem gerir a vida dos seres e
dos tempos, pouco há a esperar de bom e de bem.
Sou a favor da família inicialmente construída, alicerçada no amor primeiro, contínuo e continuado; no
sacrifício dos prazeres desregrados substituídos pela
paz do lar e do acolhimento de marido e mulher, bem
como dos filhos que o casal entendeu poder ter para
a sustentabilidade do seu afecto e dos seus projectos.
Sem essa estabilidade e paz cai-se em sucessivas
ligações amorosas rapidamente cansativas, sem projecto comum que abranja os filhos do casal. E…não
se é feliz.

CRÓNICAS

A Mão Oculta

Hélio Bernardo Lopes
Nesta passada quarta-feira tive a oportunidade de ler
uma entrevista de Daniel Proença de Carvalho a um
dos jornais da nossa área económica, e achei ser meu
dever comentá-la, ao mesmo tempo que me acorria
ao pensamento a obra de John Barron, KGB: a mão
oculta, dada à estampa em 1974 e surgida no mercado
português no ano de 1988, editada pela Pensamento. Só me determinei a escrever este texto pela parte
da entrevista em que o causídico aborda o Tribunal
Constitucional e o seu modo de atuar e respetivas motivações, embora acabe, por igual, por abordar a generalidade dos magistrados, a quem atribui, de facto,
as mesmas caraterísticas que apontou aos juízes do
Tribunal Constitucional, embora aqui com alguma aparência de compreensão. Esta parte da entrevista, onde
aborda a questão da nossa Justiça, mas mais diretamente o Tribunal Constitucional e os seus juízes, vê-se
até marcada por uma aparente ingenuidade, tratando
o tema sem ser perentório, suscitando dúvidas, mas
nunca concretizando. Um modo muito típico de Daniel
Proença de Carvalho, desde que o comecei a ouvir intervir no plano político. Se quisesse caraterizá-lo de um
modo sintético, diria que utiliza o método do tudo em
nada. Assim, a dado passo, Daniel Proença de Carvalho salienta que pode haver sensibilidade ideológica
por parte dos juízes do Tribunal Constitucional. A uma
primeira vista, para o leitor menos atento ou pior preparado, pode até encontrar-se nesta afirmação algum
tom crítico. Simplesmente, logo um pouco adiante nos
refere que no Tribunal Constitucional isso é quase natural, sendo que, em geral, os magistrados são influenciados por questões ideológicas. Bom, a barafunda é
total, ficando-se na dúvida sobre o que significa aqui
ser coisa natural. Logo de seguida, Daniel Proença
de Carvalho aproxima-se bem mais do que realmente
está em jogo no momento em que dá esta entrevista,
ao referir que é preciso haver uma leitura da Constituição atualizada, tendo em conta a realidade atual. Ou
seja, nem sequer vale a pena mudá-la, antes apenas ir
adaptando a sua leitura às circunstâncias. Como normalmente, o jornalista não chamou a sua atenção para
o facto dessa exigência vir já do tempo do início da
própria Constituição de 1976. Basta ler, por exemplo,
os escritos publicados por gente afeta à Aliança Democrática e ao ambiente católico, que em 1979/1980
defendeu a legalidade e a legitimidade de se proceder
a uma revisão constitucional por via referendária. Não
é um dado meu memorial, porque está escrito e depositado na Biblioteca Nacional.
Simplesmente, esta entrevista surgiu publicada no
mesmo dia em que se soube do aparente erro do FMI
e da mancomunação com este por parte do Governo.
Enfim, se se olhar com atenção esta entrevista, percebe-se facilmente que, neste domínio da Justiça, não
tem qualquer utilidade. Mas trouxe-me ao pensamento,
isso sim, a célebre mão oculta de John Barron, que
este dizia ser o KGB. Infelizmente, já não pôde ver os
mil e um crimes praticados por todo o lado pelos Estados Unidos, mormente as terríveis armas de Saddam
Hussein, ainda hoje não encontradas, e agora as químicas de Bashar Al-Assad, que Carla del Ponte disse
terem sido usadas pelos rebeldes, mas a que ninguém
deu crédito. E como haveriam de dá-lo, se teria de ser
o bom do Bashar a arcar com a culpa?

Chamem-nos
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bairristas

Paulo Noval

M

uitos açorianos conhecem a RTP São Miguel, mas todos os açorianos anseiam por
ter uma RTP Açores. Não sei qual o mais revoltante, se o centralismo de Lisboa ou a tentação
centralista de Ponta Delgada.
A triste proposta de cobertura televisiva dos debates autárquicos veio deitar por terra os últimos
meses de unidade que tem havido por parte dos
açorianos em torno do canal regional de televisão.
Não é fácil administrar nove ilhas. É óbvio que seria mais barato passar de nove ilhas habitadas para
seis, quatro ou três. Nos tempos que correm, não
há ninguém que não defenda contenção nos gastos
públicos e rigor na gestão dos recursos do Estado.

Um País

a

Augusto Machado

Arder

U

m país pequeno com tantos fogos para apagar. E a elevada temperatura, durante o mês
de agosto, também não tem ajudado. Bombeiros,
cidadãos voluntários e até a participação das
Forças Armadas, não conseguem dominar a fúria
das chamas causadas pelos fortes ventos. Tem valido, em situações dramáticas, os meios aéreos, os
super aviões de apagar fogo (alguns emprestados
a Portugal pela França), que ajudarem a salvar
muitas habitações e outros bens que estavam em
risco.

Mas o centralismo é a solução mais fácil porque é
preguiçosa.
Num arquipélago, esta política pode provocar danos sérios no equilíbrio entre as ilhas, pondo em
causa a sustentabilidade de cada uma delas, nomeadamente as mais pequenas.
No caso da RTP Açores, não se trata de economia
de meios, trata-se de um erro crasso por parte da
direção de programas. O que seria se propusessem
aos candidatos à Câmara do Porto a realização de
um debate televisivo nos estúdios de Lisboa?

trás a morte aos nossos bombeiros, é o exercício de
uma função de alto risco. Estes homens e estas mulheres, estão numa guerra sem quartel. Temos uma
floresta desprotegida, abandonada, com altos níveis
de combustível.” E mais: “Há temperaturas extremas, ventos rotativos e imprevistos e, incendiários,
piromaníacos que operam em todo o país, principalmente no Norte”. Por isso, já há muitas vozes a pedirem a reactivação das casas dos guardas florestais
que protegiam as nossas florestas e que hoje estão
abandonadas.
A tragédia dos constantes fogos florestais, especialmente de verão, incomoda, e muito, as pessoas mais
idosas e porquê?, porque no tempo da sua juventude
raramente havia fogos florestais, tudo que havia nos
montes era útil e se consumia. Nesse tempo não havia adubos nem fertilizantes – os montes conservavam-se limpos - roçava-se o tojo, a carrasca e todo o
tipo de mato para a cama dos animais - daí provinha
o estrume para estrumar as terras. Um outro ponto
importante é a lenha – hoje não conheço ninguém
aqui na aldeia onde vivo e presumo que assim seja
no resto do país - que vá ao monte à procura de lenha para cozinhar, para aquecer o forno ou para a
lareira, não! Já ninguém vai ao monte à procura de
energia: para cozinhar ou para se aquecer. Hoje exis-

Nem imagino a frustração que deve ser para os
profissionais das delegações da Terceira e Faial.
A Antena 1 Açores tem o mérito de não cair neste
erro, a custo de muito esforço e dedicação dos seus
colaboradores.
Contudo, existem outros órgãos de comunicação
social e instituições que podem colmatar esta falha.
No caso da cobertura da campanha para autárquicas, é possível recorrer a outros meios de comunicação.
Fica o apelo para que os candidatos e os órgãos
de informação locais encontrem uma alternativa
condigna. Os debates são essenciais à vitalidade da
política e ao esclarecimento das populações.
Até ao momento em que termino este texto, já morreram cinco bombeiros, (três homens e duas mulheres) e quase meia centena de feridos. Alguns com
gravidade, a combater incêndios completamente
fora de controle, deixando apenas um rasto de cinzas
na sua passagem. Houve aldeias que tiveram de ser
evacuadas, noutras as pessoas perderam tudo: toda
a vegetação foi queimada, perderam tudo quanto tinham semeado, muitos animais não sobreviveram
às chamas, palheiros e vivendas não habitadas ficou
tudo reduzido a cinzas – um cenário macabro onde
se ouvem e vêem pessoas desesperadamente pedindo
socorro – “quem nos acode, onde estão os bombeiros”, gritavam... Mas os bombeiros não tinham mãos
a medir.
O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses,
Jaime Marta Soares, numa linguagem bélica desabafa: “Não é o cansaço, nem a falta de formação que

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

tem outras fontes de energia; é só carregar no botão
e os radiadores começam logo aquecer ou então, encomenda-se a garrafa do gás e pronto, já está. Tudo
muito mais simples e prático...
No dia 27 de agosto, a directoria do Norte da PJ
anunciou a detenção de dois suspeitos de crime de incêndio florestal: um homem de 42 anos pelo incêndio
que ocorreu em Cinfães e uma mulher, de 55 anos,
apanhada a atear fogo em Fafe. Este ano, a GNR,
já procedeu à identificação e à detenção de mais de
40 pessoas, só que, a maioria destes indivíduos, segundo as autoridades, são logo libertados depois de
identificados. A PJ está também a investigar a morte
de um homem que na semana passada foi apontado
como suspeito de atear alguns fogos. Aparentemente,
os remorsos levaram o piromaníaco ao suicídio, foi
encontrado morto em casa, na aldeia de Orjais, perto
de Chaves.
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
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VIDA ATIVA

Mais de 90% das grávidas nos
Açores têm carências de iodo

Rancho

à

Viseu

É

do senso comum que o iodo se obtém através
da dieta, em alimentos como o peixe e produtos lácteos. Mas a dieta não parece ser suficiente
em Portugal, onde o consumo de iodo é inferior
ao ideal, a crer em vários estudos realizados.
As carências são conhecidas desde há algum tempo, mas foi um estudo de base populacional divulgado em 2010 (com uma amostra de 3631 grávidas
em 17 maternidades do interior, litoral e regiões
autónomas) que permitiu perceber a real dimensão do problema: apenas 17% das mulheres tinham
valores de iodo inferiores aos recomendados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). A situação
nas regiões autónomas era ainda era pior: na Madeira, mais de 90% das grávidas apresentavam valores
inadequados e, nos Açores, essa proporção era ainda superior. Um estudo anterior (2008) realizado na
região do Minho tinha já demonstrado também que
as mulheres em idade fértil e as grávidas apresentavam deficiência de iodo.
Porém, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgou ontem uma orientação clínica para ajudar as
mulheres que estão a planear engravidar, as grávidas e as mães que amamentam a tomar diariamente
um suplemento de iodo, caso apresentem carências
deste elemento.
“As mulheres em preconcepção, grávidas ou a
amamentar devem receber um suplemento diário
de iodo sob a forma de iodeto de potássio (150 a
200 microgramas), desde o período preconcepcional, durante toda a gravidez e enquanto durar o
aleitamento materno exclusivo, pelo que deverá ser
prescrito o medicamento com a substância activa de
iodeto de potássio na dose devidamente ajustada”,
refere em nota de imprensa a DGS.

Doses:

Tempo:

75 min

ingredientes:

500 g carne de vaca p/guisar
500 g entrecosto de novilho

galinha
1 chouriço-de-carne
200 g toucinho entremeado
300 g grão
1 kg batata(s)
4 cenoura(s)
2 couve(s) portuguesa(s)
400 g massa macarrão
cominhos em grão
azeite
q.b. sal

Black

Preparação:
Lume

Dificuldade:
médio

preparação:

1. De véspera põe-se o grão de molho e, depois
de escorrido, coze-se em água abundante temperada com sal juntamente com a carne de vaca.
2. Quando o grão começar a ficar macio, juntam-se o toucinho, o chouriço, o entrecosto e a galinha, e deixam-se
cozer.
3. Retiram-se todas as carnes e em seu lugar introduzem-se as batatas descascadas e cortadas em cubinhos, as
cenouras em rodelas e a couve esfarrapada.
4. Alguns minutos depois de estes legumes começarem a
cozer junta-se a massa. Rectifica-se o tempero.
5. Entretanto, cortam-se as carnes em bocados e volta-se
a introduzi-las na panela.
O rancho deve ficar com bastante caldo, pelo que se deve
juntar mais água sempre que for necessário.
6. Serve-se polvilhado com cominhos e há quem adicione
também um pouco de azeite.

caipiroska

ingredientes:

Segundo a agência Lusa, com esta medida, a DGS
pretende que todas as mulheres tenham uma adequada reserva de iodo ainda antes da concepção, de
preferência, e que, em situações de risco, tomem
este suplemento logo início da gravidez.

Black Vodka da Smirnoff
1 lima
Açucar amarelo
Gelo picado
Shaker

preparação:

Corte a lima em quartos. Coloque duas colheres (cheias)
de açucar amarelo. Esmague tudo e até ficar uma espécie de caldo. Coloque o gelo picado até ao cimo do copo.
Preencha o resto do copo com Black Vodka. Coloque o
shaker sobre a boca do copo até adquirir uma posição de
vácuo e Shake it!!!!! Atenção, caso não tenha experiência com Shakers, quando achar que não precisa de agitar
mais, deixe o líquido no shaker e só depois o coloque no
copo para não perder metade deste pequeno néctar dos
deuses. Os seus amigos vão adorar... e você também!!!

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Câmbio do dólar canadiano

3 de setembro de 2013

1 Euro = CAD 1.394720

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

IMPORTADORES

514.849.1153

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30
Sexta-Feira
8H30-12H30

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé 514.845.0164
Web: www.ferma.ca

514.844.3054

MERCEARIAS

BANCOS

Mercearia
Portuguesa

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.: 514 323.8103
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.: 514844.1011
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

4244 St. Laurent

4701 St-Urbain
514.842.3373

514.842.8077

CANALIZADOR

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

ELECTRICIDADE

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

TRADUÇÕES
Sandy Martins

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

514.943.7907

FOTOGRAFIA

FOTO LUSO
Sylvio Martins

514.299.1593

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

RESTAURANTES

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TRANSPORTES

INFORMAÇÃO
PRA QUEM
LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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

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

Quinta-feira 5 de setembro
- os duques de bragança
em santa cruz
- assembleia geral
da caixa portuguesa

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

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
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

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 7 de setembro
- 40 anos do sócio-comunitário
- marc denis em ste-thérèse
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EMPREGOS
Precisa-se de Conductores
para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270
Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362
Precisa-se de pessoas
para limpeza para um restaurante com experiência.
438-879-9926
Operadoras de máquina de
costura para casacos de senhora. posição a tempo inteiro, 39h por semana, boas
condições de trabalho e ar
condicionado. Temos também
necessidade de pessoas para
passarem a ferro em grandes
presses automáticas.
Por favor ligar para
514-387-4257
Precisa-se uma operadora de máquina
com experiência e uma
pessoa para cortes para
vestuario de homem,
alta qualidade.
Alex
514-845-2274
Dominic
514-852-6363

Precisa-se mecânico
com experiência em
mecânica geral, na
rive-sud em
Longueuil.
450-463-4200

EMPREGOS

MEMORANDUM

Precisa-se de senhora para
limpeza na região de Côte St-Luc a tempo inteiro ou parcial.

3º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes

Deixa uma mensagem
Yaelle: 514-817-8880

Renovo com profunda gratidão pelas
pessoas amigas na liturgia do 3º ano,
em sufrágio pela sua alma, que será
celebrada no dia 13 de Setembro de
2013 pelas 18h30, na igreja Santa
Cruz situada no 60 Rachel Oeste em
Montreal.
Agradeço anticipadamente todas as
pessoas que se dignarem assistir a
este acto religioso.

vende-se

Vende-se
padaria
situada na
St-Michel.
514-376-4124
ALUGA-SE
31/2 na rua Bourbonière,
para casal ou pessoa só. Já
disponível.
514-252-8692
ou 514-255-1023
Aluga-se condominium
3 quartos de cama, cozinha,
casa de jantar, salão e casa
de banho. Espaçoso e fica em
lugar tranquilo em Chomedey,
Laval.
514-557-2922

procura-SE
Precisa de alugar um pequeno
“quarto” numa casa. Mais
ou menos entre 150$ à 175$.
José de Sousa
438-930-3404

vidente
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA
Sr. Faro

Grande Medium e vidente Africano

Dom de nascença, com 25 anos de experiência. Resolve todos os seus problemas, posso fazer com que
um homem seja muito querido e amado por uma mulher e vice versa.
Especialista em trabalhos de culto. Retorno imediato
do ser amado. Protecção, Mau olhar, Exames, sucesso nos negócios. Resultados rápidos, eficazes e garantidos a 100%.
Pagamento depois dos resultados.

438-935-1368

clínica de optometria luso

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

Ananás dos Açores corre
“risco de desaparecer”,
alertam produtores...

O

ananás da ilha de São Miguel, produzido de
forma biológica, corre o “risco de desaparecer”
sem os apoios à produção disponibilizados pela UE,
revela o presidente da cooperativa Profrutos, Rui Pacheco. “Sem os apoios previstos no programa POSEI,
os produtores de ananás não sobrevivem, de maneira nenhuma. Não teríamos ananás”, diz à Lusa Rui Pacheco,
que defende um reforço de verbas à produção no próximo orçamento comunitário plurianual (2014-2020) face
ao “agravamento” dos fatores de produção e suportado
no facto de o montante das verbas se ter “mantido idêntico” de 2007 a 2013. Rui Pacheco, para além de apontar que o “risco do ananás desaparecer existe”, explica
que os “factores determinantes” foram a concorrência
do abacaxi, que chega a preços mais competitivos ao
mercado, bem como a “pressão” da construção civil sobre terrenos com estufas onde o fruto é cultivado, que
entretanto abrandou mas que conduziu ao desaparecimento de um terço dos produtores existentes. “Na década passada, a ameaça principal ao ananás situava-se na
expansão habitacional, que estava a levar os produtores
a desfazerem-se dos seus prédios de estufas para terem
mais valias financeiras imediatas. Já nos últimos anos
do século passado, começou a aparecer no mercado o
abacaxi vindo de outras origens através de marcas com
grande agressividade e quantidade. Já havia indicações
de que estas grandes marcas iriam deslocar-se para a
Europa”, explica o presidente da Cooperativa Profrutos. Na quarta-feira passada, a cadeia norte-americana
de ‘fast food’ McDonald’s lançou, em Ponta Delgada,
um gelado com ananás dos Açores que estará disponível
nos 138 restaurantes da marca em Portugal, tal como
acontece com produtos similares com maçã de Alcobaça e pêra rocha do Oeste.
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lazer

Sem Dor, Sem Ganho

XADREZ

A

primeira meia hora de Sem Dor, Sem Ganho
chega a enganar. Por um momento temos a
sensação de que o diretor Michael Bay (Transformers) vai surpreender e provar que aprendeu
alguma coisa de direção de tanto errar. A promessa, no entanto, não se cumpre. Em dado momento
começa a perder as rédeas do filme e voltar a ser
o velho e conhecido Michael Bay, cineasta de cujo
dicionário não constam palavras como sutileza,
harmonia e equilíbrio.

deixa o tom de brincadeira e passa a ser dominado
por uma abundância de violência desnecessária e excessiva que entra frontalmente em choque com o que
havia sido mostrado até então. Isso mina toda e qualquer boa vontade do público com os protagonistas e,
a longo prazo, com o filme.

Sem Dor, Sem Ganho é a dramatização sensacionalista de uma história verdadeira, ocorrida na década de 90, quando um grupo de marombados resolveu ir atrás do sonho americano cometendo crimes
em série. Idiotas musculosos liderados por Daniel
Lugo (Michael Wahlberg), personal trainer de uma
academia na Flórida com obsessão por forma física e, claro, dinheiro. O humor que permeia o filme,
sustentado no bizarro das situações, é perfeitamente
adequado tendo em vista o nonsense da história e a
patetice do trio de criminosos.

amputações, crânios esmagados e Dwayne Johnson
fazendo churrasco de mãos humanas enquanto vaga
pelo filme alucinado de cocaína e levando a tiracolo
o próprio dedo decepado por um tiro. Não tem graça,
até porque sabemos que os crimes de fato aconteceram, mas Bay é incapaz de perceber isso.

O imcompreensível é que Bay parece completamente convencido de que poderia manter o lúdico do filme, mesmo quando entram em cena serras elétricas,
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palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Pessoa avarenta. Tem dívidas. 2. Naquele
lugar. Reflexão mais ou menos clara de um som. Obstáculo.
3. Parte mais larga da enxada. Abertura da parte superior da
laringe. A unidade. 4. Espigado. 5. Espécie de albufeira. Desmoronar-se. 6. Conjunto de disciplinas que habilitam para um
diploma. Espécie de argamassa de cimento, cascalho, areia e
saibro. 7. Magnete natural. Gratificam. 8. Rapaz forte e corpulento. 9. Caminhar. Muito vermelho. A si mesmo. 10. Na companhia de. Altar cristão. Elemento de formação de palavras que
exprime a ideia de novo. 11. Cheiro agradável. Brancura.

O problema é que Michael Bay não é um dos irmãos Coen, capazes de dosar humor e violência em
histórias sobre criminosos parvos metendo os pés pelas mãos. Em dado momento, Sem Dor, Sem Ganho

De repente, o que parecia ter potencial para tornar-se o melhor longa da carreira do diretor, vira apenas
mais um filme irregular e exagerado de Michael Bay.
Mesmo que o elenco - que inclui ainda Tony Shalhoub, Ed Harris e Anthony Mackie - renda a contento, algo incomum em seus filmes. Vale ressaltar que
nem o roteiro nem os muitos truques de câmera de
Bay tentam, em nenhum momento, glamourizar os
idiotas, apenas destacar sua visão de mundo equivocada. Mas o fazem de forma tacanha.
A trama de Sem Dor, Sem Ganho dava a chance a
Michael Bay de fugir de seu lugar-comum cinematográfico, que são filmes cheios de estilo e pouca substância. A história de um trio de homens musculosos,
narcisistas e acéfalos - mas que se consideram gênios
do crime – carrega um sem número de possibilidades
de abordagem e reflexão sobre a sociedade de consumo, culto ao corpo, hedonismo, etc. Mas, infelizmente, o cineasta da mão pesada a reduziu a uma fita
de ação de violência excessiva, estupidez excessiva,
histórias excessivas e subtramas irrelevantes. Muita
dor e pouco ganho.

Verticais: 1. Mulher atarracada (prov.). Impassível. 2. Serve
para chamar ou saudar (interj.). Bebida alcoólica, proveniente
da destilação do melaço. Relação. 3. Observei. Mover-se circularmente. Molibdénio (s.q.). 4. Gracitar. 5. Arroz com casca (Índia). Ponta aguçada. 6. Além, naquele lugar. Animal mamífero,
da ordem dos ruminantes, fêmea do bode. 7. Suf. diminutivo.
Almofariz. 8. Cobertura acolchoada para a cama que contém
penugem fina ou outro material. 9. Indica lugar, tempo, modo,
causa, fim e outras relações. Parte lateral de um edifício. Despido. 10. Baixio. Cada um dos dois corpos que uma corrente
eléctrica desagregou. Ente. 11. Apuro, primor. Fêmea do leão.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Fobia, Coa. 2. Error, Chuva. 3. Viciar, Item. 4. Asa, Nos, Ria. 5.
Piratear. 6. Ara, Rim. 7. Homónimo. 8. Ali, Ode, Cem. 9. Mimo, Angora. 10. Avaro, Tinir.
11. Aro, Cozer. Verticais: 1. Eva, Chama. 2. Frisa, Oliva. 3. Orca, Amimar. 4. Boi,
Pró, Oro. 5. Iraniano. 6. Ror, Ida. 7. Sarmento. 8. Chi, Tio, Giz. 9. Outrem, Cone. 10.
Aveia, Ferir. 11. Amara, Mar.
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anedotas
Na aula de português, pergunta a professora:
- Joãozinho, procurar, que tempo é?
Responde o menino Joãozinho:
- A maior parte das vezes, senhora professora, é
tempo perdido!
O pai a ajudar o Joãozinho nos trabalhos de casa
pergunta: - Que letra é esta?
Responde o Joãozinho: - É letra de médico…
- E desde quando é que tens letra de médico? – pergunta espantado o pai
Explica o Joãozinho: - Desde que descobri que o
professor não dá pelos meus erros…
caça palavras

Lenda
B
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Mouro

eatriz era uma jovem camponesa que todos os
dias pastoreava o seu rebanho junto da ribeira
do Cabril. Muito bonita, era disputada pelos jovens
do lugar. Talvez fosse por isso que ainda não se tinha decidido por nenhum, ou talvez por influência
das histórias de pastoras e príncipes encantados que
a avó lhe contava.
Um dia junto à ribeira foi surpreendida por um príncipe encantado que a vinha buscar para a levar para
o seu palácio de onde nunca mais sairia. O encanto
seria quebrado quando Beatriz tivesse um primeiro
filho. Beatriz seguiu o seu sonho e nunca mais voltou
a casa.
As mulheres diziam que decerto tinha sido o mouro do Cabril que a tinha levado. Tinha fama de belo,
poderoso e conquistador e noutros tempos já tinha
levado uma rapariga tão bela como Beatriz. Passados

Lenda
E

do

do

anos, a mãe de Beatriz recebeu a visita do mouro que
lhe pediu para ajudar Beatriz a ter o seu filho.
A mãe seguiu o mouro até ao palácio encantado,
prometendo sigilo contra a garantia de que o seu neto
seria um homem livre.
A mãe de Beatriz visitou-a durante anos em segredo, até que um dia em que estava marcada uma visita
o seu marido a obrigou a acompanhá-lo a uma feira
numa terra vizinha.
Contrariada, seguiu-o, e lá, por entre a multidão,
encontrou o mouro com o seu neto ao colo. Sem se
conter, deu-lhe um recado para Beatriz na presença
de todos.
O mouro e a criança desapareceram em fumo.
A mãe de Beatriz ficou louca para sempre por causa,
dizem, do desaparecimento da filha levada pelo mouro encantado do Cabril.

Milagre

sta é uma das mais conhecidas lendas portuguesas que enaltece a bondade da rainha D. Isabel
para com todos os seus súbditos, a quem levava esmolas e palavras de consolo.
Conta a história que um nobre despeitado informou
o rei D. Dinis que a rainha gastava demais nas obras
das igrejas, doações a conventos, esmolas e outras
acções de caridade e convenceu-o a por fim a estes
excessos.
O rei decidiu surpreender a rainha numa manhã
em que esta se dirigia com o seu séquito às obras
de Santa Clara e à distribuição habitual de esmolas e
reparou que ela procurava disfarçar o que levava no
regaço. Interrogada por D. Dinis, a rainha informou
que
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Rosas

aos pobres.
De repente e mais confiante D. Isabel respondeu:
“Enganais-vos, Real Senhor.
O que levo no meu regaço são rosas...”
O rei irritado acusou-a de estar a mentir: como poderia ela ter rosas em Janeiro? Obrigou-a, então, a
revelar o conteúdo do regaço.
A rainha Isabel mostrou perante os olhos espantados
de todos o belíssimo ramo de rosas que guardava sob
o manto.
O rei ficou sem palavras, convencido que estava perante um fenómeno sobrenatural e acabou por pedir
perdão à rainha que prosseguiu na sua intenção de ir
levar as esmolas.
A notícia do milagre correu a cidade de Coimbra e
o povo proclamou santa a rainha Isabel de Portugal.

www.jfkbc.ca
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TVI internacional no Canadá

Rumo à Ribeira Quente, 46 anos depois

Lazer

John Pine, o açoriano que foi “estrela” por Louco Amor, a melhor
15 minutos no programa Undercover Boss, novela de sempre!
pode ter as piores consequênda CBS, volta aos Açores
Umcias.atoAdevidaamorensina-nos
que quanto mais queAlfredo da Ponte

S

im, ao que parece, passou despercebido à maioria
da comunidade lusófona o programa da cadeia de
televisão CBS de 24 de fevereiro do corrente ano. “Undercover Boss”, para quem não conhece esta série televisiva, traduzido para um português acessível às mais
comuns camadas de leitores significa: patrão disfarçado, escondido, ou qualquer coisa parecida. Para além
de ser um espetáculo de tv, mostra realidades no mundo
do trabalho e negócios. Tem como objetivo principal
mostrar ao público a eficiência dos empregados e a forma como reagem às decisões das firmas e dos clientes.
Uma espécie de “apanhados”. O patrão disfarça-se por
entre os trabalhadores durante um determinado tempo. Por vezes vê coisas que não desejava ver e ouve
o que nunca desejou ouvir. Mas, também acontece ficar maravilhado com certos comportamentos humanos, ao conhecer trabalhadores que tudo fazem para a
firma progredir no bom sentido. O episódio número 5
da terceira série foi dedicado à companhia American

Seafoods, empresa sediada no Alaska, com várias divisões em diferentes pontos do país, onde se inclui uma
fábrica de processamento, com base na cidade de New
Bedford, MA. Com um movimento anual de 450 milhões de dólares, emprega mais de 1.500 pessoas. É seu
propriétário, presidente e chefe executivo, Bernt Bodal, imigrante norueguês que conseguiu realizar o seu
“sonho americano”. Um dos “apanhados”, aquele que
tornou o programa mais interessante naquele dia é açoriano: João Manuel Xavier Pina, segundo filho do casal
João Manuel Pina e Maria Xavier, nasceu na freguesia
da Ribeira Quente, São Miguel, a 29 de setembro de
1957. Em 1966 os pais, como tantos outros, pelos motivos mais comuns naquela altura, resolveram emigrar
assentando base em Toronto. Três anos depois resolveram outro destino: os Estados Unidos. E fixaram residência em New Bedford. Foi aqui que João completou
a sua educação básica, terminando o ensino secundário
em 1977. A ambição levou-o a arranjar um bom emprego e, segundo ele, “os trabalhos bons, em algumas
companhias eram dados somente aos cidadãos americanos”. Por isso, João naturalizou-se americano em 1978
e foi trabalhar como soldador na companhia General
Dynamics, sediada em Quincy, Mass. Recorda que, nos
anos setenta do século passado a discriminação de raça
era notória, pressionando os imigrantes a entrarem no
“melting pot” e muitos optavam por ocultar a sua origem. Mas este não foi o caso do João, que sempre sentiu
nas veias o valor da lusa-gente. Mas, pela dificuldade
que os americanos tinham em pronunciar o seu apelido,
ao tornar-se cidadão americano mudou o seu nome de
João Pina para John Pine. O orgulho de ser português
nunca lhe saiu da pele e morrerá com ele. E quem o
conhece pessoalmente pode bem afirmar isto. Embora
tivesse saído da terra que lhe serviu de berço aos nove
anos de idade, lembra-se perfeitamente do areal da sua

Ribeira Quente, que lhe queimou os pés várias vezes,
pelos seus resfolgadouros vulcânicos; dos montes à sua
volta, das sardinhas e dos chicharros que os barcos de
boca aberta traziam ao porto diariamente. Nunca lá voltou mas sempre teve a esperança de um dia levar a familia à terra onde nasceu. Em 1980 casou com Rita Manteiga, de quem teve um casal de filhos dos quais muito
se orgulha. Pouco depois do casamento decidiu ficar a
trabalhar em New Bedford, numa fábrica de processamento de peixe, esta que já teve o nome de New Bedford Seafoods e que, mais tarde, veio a fazer parte do
grupo American Seafoods. De há uns anos até fevereiro
do corrente ano, John Pine era o gerente geral da manutenção. Agora, depois do programa ser emitido as coisas
mudaram. Tudo começou em outubro de 2011, quando
a gerência da fábrica de New Bedford foi informada que
o edifício ia ser filmado para o Discovery Channel e que
alguns dos trabalhadores iam ser entrevistados. Assim,
os responsáveis receberam os nomes dos interessados a
falar sobre si e sobre as funções que ali desempenham.
Em princípios de novembro começaram as filmagens e
entrevistas que, desta vez duraram cerca de dois dias e
meio. Filmaram um pouco de todas as áreas, entrevistaram os interessados e prometeram voltar. Ao que consta, das pessoas que se expressaram diante das câmaras,
falando sobre si e do seu trabalho, o chefe executivo da
empresa escolheu um. Neste caso, na fábrica de New
Bedford, John Pine foi o escolhido. Em meados de dezembro, outra vez vieram os homens da televisão fazer
novas filmagens. Contataram John Pine e disseram-lhe
que era muito importante para o programa filmar com
ele um recrutamento de um novo mecânico de manutenção. Este novo mecânico seria um ator profissional e
era necessário que John lhe mostrasse grande parte das
reparações e outras coisas ligadas à manutenção, a ver
se o candidato se qualificava ou não para o trabalho. Assim aconteceu. O candidato não tinha habilidade para
as funções e John quase perdeu a paciência com ele por
algumas vezes. Nas filmagens John foi sempre igual a
si próprio. Mal sabia ele que, aquele ator era o dono da
companhia. Entretanto, enquanto tudo isto se passava,
trocavam conversas de caráter particular e profissional.
John falou de onde veio: dos Açores. E disse que um dos
seus sonhos era ir às ilhas, acompanhado pela família.
Porque emigrou com nove anos de idade e nunca mais
lá voltou. Mencionou os Açores duas vezes. Passou-se
mais um mês. Em janeiro John Pine foi chamado para
ir ao Alaska e compareceu nos escritórios do comando
do grupo American Seafoods. E a surpresa que teve foi
a cena mais cómica do programa emitido no dia 24 de
fevereiro. O homem ficou muito aborrecido. Disse que
não poderia estar feliz, sabendo que tinha sido enganado. E, lamentando este facto, adicionou ao seu comentário, diante das câmaras, que devia ter desconfiado,
porque as mãos do indivíduo que era ator e mecânico
eram muito finas e não pareciam estar habituadas a lidar
com parafusos e ferramentas. Mas tudo acabou bem.
Bernt Bodal, recordando os maus momentos que passou em New Bedford, recompensou John Pine, dizendo
que ele é muito eficaz nas suas funções, que só admite
na sua equipa pessoal qualificado e que cuida da empresa como se sua fosse. Ofereceu-lhe dez mil dólares
a mais no seu salário anual, promovendo-lhe de gerente
a diretor. Além disso, deu-lhe mais dez mil dólares para
gastar nos Açores e prometeu levá-lo a São Miguel no
seu jato particular. A viagem será efetuada no dia 19 de
Julho e a estadia está programada para dez dias no Hotel
Terra Nostra, nas Furnas, bem pertinho da “sua” Ribeira
Quente. Registamos aqui os nossos sinceros parabéns a
John Pine e aos seus familiares, fazendo votos de boa
viagem e desejando-lhes uma feliz estadia. Esperamos
que gozem muito e que lá voltem num futuro próximo.
De uma coisa temos a certeza: Esta experiência será
certamente inesquecível para John Pine.

remos controlar os acontecimentos, mais eles ficam
fora de controlo. O destino prega-nos sempre as
maiores partidas.
Esta é a história de Carlos, que está preso há dezoito
anos. Confessou ter acabado com a vida da mulher,
Ana Maria, poupando-a ao sofrimento de uma doença
incurável, e apanhou a pena máxima. A sua vida acabou no dia em que entrou na cela. Na prisão, Carlos
isolou-se completamente de tudo e de todos, desistindo dos seus afetos e, de alguma forma, da vida.

Quando estala um motim na cadeia onde está preso,
Carlos é obrigado a reagir. Vem ao de cima o homem
valente e nobre que sempre foi e prova pelos seus atos
que está longe de ser um assassino.
Carlos está num momento de viragem. Cá fora só
tem memórias e fugir delas não é a solução. Margarida
está também num momento de transição, acaba de saber que entrou na faculdade em Lisboa. A boa notícia
significa uma mudança enorme na sua vida. Tem de
abandonar Castelo de Vide, a terra onde vive desde pequena com a avó, os amigos e a segurança de um meio
que conhece e que domina, para se fazer à aventura
na capital. Margarida perdeu a mãe quando era muito
nova. Na verdade, nunca a conheceu. A avó, Lucinda,
é a única família que lhe resta ou assim ela pensa. Na
véspera da partida, descobre que o pai, que ela nunca
conheceu, está em Lisboa. Para Margarida, a partida
para a capital já não é apenas a concretização de um
sonho, mas é o início de uma aventura.
O passar de uma adolescência tardia, para uma idade
adulta onde o amor e a paixão vão aparecer como fatores principais. Margarida vai conhecer Duarte, o primeiro homem por quem se vai apaixonar de verdade.
Mas também vai aprender que a sua forma audaciosa e
ingénua de olhar a vida e o mundo, não são suficientes
para a proteger da maldade e da inveja que a rodeiam.
Vai ter de crescer. Os destinos de Carlos e Margarida
vão cruzar-se. De alguma maneira sempre estiveram
ligados. Depois de se conhecerem, nunca mais serão
os mesmos. Esperam-nos grandes conquistas, pesadas
revelações e enormes tarefas. Carlos tem uma vida
para refazer e não vai ser fácil. O filho, Chico, não o
conhece e quando o revê, renega-o. A irmã, Leonor,
está internada numa clínica desde o dia em que Ana
Maria morreu. Sofreu um forte trauma emocional e,
tal como Carlos, viveu os últimos dezoito anos numa
clausura imposta. E há ainda Rafael, o irmão.
Nunca se deram bem e depois da confissão de Carlos,
nunca mais falaram. Rafael tomou a seu cargo a educação de Chico e assumiu a figura de um verdadeiro
pai para o rapaz. O regresso de Carlos é para ele um
reviver de ódios antigos. Mas não é apenas o afeto de
Chico que Carlos vai ter de disputar com Rafael. Entre
os dois irmãos vai surgir uma mulher, Violeta. Há 20
anos, Carlos conheceu Violeta e apaixonou-se por ela.
Violeta era uma acompanhante de luxo e depois de um
tórrido romance desapareceu de Lisboa por um ano.
Quando regressou, afastou-se de Carlos e fez os possíveis para os seus caminhos não se voltarem a cruzar.
Mas nunca o esqueceu...
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DESPORTO

Seleção: Nélson Oliveira
rende Hugo Almeida

N

élson Oliveira substitui Hugo Almeida na convocatória da Seleção Nacional, com vista ao
jogo com a Irlanda do Norte, da fase de apuramento
para o Mundial 2014, e o particular com o Brasil, a
disputar nos Estados Unidos. O avançado do Besi-

ktas sofreu uma lesão muscular no jogo com o Gaziantepspor, no qual marcou dois golos. A equipa das
quinas concentra-se na tarde desta segunda-feira, em
Óbidos.

O que o Sporting-Benfica nos disse
Pedro Barbosa

O

primeiro derby jogado em Agosto terminou
com tímidos sorrisos. Em Alvalade falou-se
mais português do lado de verde e branco (seis
contra zero de início), em número de faltas ganharam os de vermelho. E como se sentiu a sua
ausência no lance do golo de Markovic, deve ter
pensado Jardim. No final, o empate reflecte o comportamento das duas equipas. Sporting melhor na
primeira, Benfica a responder como se impunha
na segunda.
O que retirei do derby
A jovem equipa do Sporting cresce com estes jogos.
Apesar de a opção Dier não ter sido totalmente eficaz, Jardim tem dado à equipa uma identidade que
vem sendo assimilada. Mas há muito para fazer.

Liverpool oficializa
Tiago Ilori

O

Liverpool oficializou esta segunda-feira a contratação do defesa do Sporting Tiago Ilori, após
a realização dos exames físicos. Também esta segun-

da-feira, o Sporting confirmou à CMVM a venda
do jogador por uma verba de 7,5 milhões de euros e
«manterá na sua titularidade 25% da mais valia numa
futura transferência do jogador». «É uma sensação
ótima ser jogador do Liverpool. Vir para a Premier
League sempre foi um sonho para mim. Vou tentar
conquistar o máximo que conseguir. Quero jogar o
mais possível e ver o que o futuro me reserva. Vou
dar o máximo e tentar ajudar a equipa o mais possível». «Eu conheço a história do clube. O Liverpool
tem uma grande equipa e é o melhor lugar para mim
neste momento», afirmou.

Rui Patrício continua a ser superior. William Carvalho a crescer. Como se esperava não se intimidou,
nunca se escondeu. Bem posicionado, dá início à
construção do Sporting, é sempre alternativa de passe para os colegas. Bom jogo, pé ante pé vai-se afirmando. Montero vai no quinto golo. Inteligente, bom
tecnicamente, demonstra classe. Markovic mexeu
com o jogo e o Benfica subiu de produção. Rápido
na condução de bola e no espaço. Muito cuidado. O
Sporting não percebeu no minuto 49 e os estragos
chegaram ao minuto 65, com grande jogada, finalizada com frieza. Vamos ouvir falar muito dele. Cardozo
acabou por chegar. Resolvida a questão, lá entrou pelas circunstâncias mas não marcou.
Quem marcou foi o outro, o Ramon, que habita em
Setúbal e com dois golos ajudou a derrubar a muralha

vimaranense. Não sei de que Cardozo vamos ouvir
falar mais. É provável que seja o da Luz, mas atenção
ao outro. O público que encheu Alvalade foi fantástico. Luisão errou no lance do golo. Focado apenas na
bola, esqueceu-se de Montero. É um lapso frequente,
esquecer-se da movimentação do adversário, seguir
a bola. Foi fatal. O passe certeiro e decisivo de André Martins, mais a inteligência e classe de Montero
fizeram o resto. Wilson Eduardo tem características
únicas. A velocidade e capacidade para criar desequilíbrios não apareceram. Esperava mais. Tem de
aproveitar estes jogos. Os laterais esquerdos das duas
equipas só o são no papel. A primeira preocupação
de um lateral deve ser defender bem e nisso ambos
revelam deficiências. Em campo, quer Jefferson quer
Cortez demonstram que o seu habitat é mais da linha do meio-campo para a frente. Sentem-se mais à
vontade e confortáveis. Criam desequilíbrios vindos
de trás e acabam por ser importantes nas estratégias.
Mas para mim a primeira preocupação de um lateral
deve ser defender bem e nisso ambos revelam deficiências. Jardim procura profundidade pelos corredores e Jefferson sabe fazê-lo mas é a defender que
estão as preocupações. Do outro lado, Cortez denota
à-vontade em terrenos ofensivos mas é o seu posicionamento defensivo e os duelos que trazem problemas. Acredito que quando o foram buscar já existia
este conhecimento. Trabalho precisa-se. No ano passado gostei da aposta em Melgarejo e não percebi o
afastamento. Percebo ainda menos a saída se a aposta
como se verifica é Cortez. Revela as mesmas fragilidades que Melgarejo. Se era para manter a mesma
ideia, por que não o paraguaio? A decisão está tomada. O tempo dirá se esta foi a melhor. Acabou de
chegar Siqueira! Para a semana falamos sobre mercado. Mas nem só de derby viveu o fim de semana
desportivo. Em Barcelos, o Gil Vicente foi brilhante.
Com dez jogadores aos 52 minutos e nove aos 57, o
destino estava traçado. Pensavam todos aqueles que
assistiam no estádio ou pela TV, como eu. Mas os
jogadores do Gil, liderados por César Peixoto, João
Vilela e Adriano entre outros, não pensavam assim.
Espírito de sacrifício, entreajuda e vontade de vencer
resultaram num golo e numa vitória sofrida. João de
Deus tem uma equipa e só pode estar orgulhoso dos
jogadores. A paragem da Liga vem em boa altura para
o Braga. Dois desaires seguidos obrigam a pensar.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Chelsea 2-1 Aston Villa
Man. City 2-0 Hull City
Cardiff City 0-0 Everton
Newcastle 1-0 Fulham
Norwich City 1-0 Southampton
West Ham 0-1 Stoke City
Crystal Palace 3-1 Sunderland
Liverpool 1-0 Man. United
West Bromwich 0-2 Swansea City
Arsenal 1-0 Tottenham
P	J	V	
1-Liverpool
9 3 3
2-Chelsea
7 3 2
3-Man. City
6 3 2
4-Arsenal
6 3 2
5-Stoke City
6 3 2
6-Tottenham
6 3 2
7-Man. United
4 3 1
8-West Ham
4 3 1
9-Norwich City
4 3 1
10-Southampton 4 3 1
11-Cardiff City
4 3 1
12-Newcastle
4 3 1
13-Crystal Palace 3 3 1
14-Aston Villa
3 3 1
15-Everton
3 3 0
16-Swansea City 3 3 1
17-Fulham
3 3 1
18-Hull City
3 3 1
19-Sunderland
1 3 0
20-West Bromwich 1 3 0

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

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

França
Ligue 1

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

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

Itália
Serie A

Évian TG 2-1 Lyon
Paris SG 2-0 Guingamp
Bastia 2-1 Toulouse
Lorient 1-0 Valenciennes
Stade de Reims 0-0 Nantes
Rennes 0-0 Lille
Sochaux 0-0 AC Ajaccio
Saint-Étienne 2-1 Bordeaux
Nice 2-2 Montpellier
Marseille 1-2 Monaco
D
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
3

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

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

Vancouver W. 2-2 Chivas USA
Chicago Fire 1-1 Houston Dynamo
LA Galaxy 3-0 SJ Earthquakes
Columbus Crew 0-1 Seattle Sounders
Sporting KC 2-1 Colorado Rapids
NY Red Bulls 2-1 DC United
Philadelphia U. 0-0 Impact Montréal
Real Salt Lake4-2 Portland Timbers
Toronto FC1-1 NE Revolution

Chievo 2-4 Napoli
Juventus 4-1 Lazio
Roma 3-0 Hellas Verona
Udinese 3-1 Parma
Sassuolo 1-4 Livorno
Milan 3-1 Cagliari
Genoa 2-5 Fiorentina
Bologna 2-2 Sampdoria
Atalanta 2-0 Torino
Catania 0-3 Internazionale
D
0
1
1
0
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
3
1
3
2
2

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

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

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

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

Grupo Este

J	V	E
1-Sporting KC	
27 12 6
2-Impact Montréal 25 12 6
3-NY Red Bulls
27 12 6
4-Philadelphia U. 27 10 9
5-NE Revolution
26 10 7
6-Houston Dynamo 25 10 7
Grupo Este
7-Chicago Fire
25 10 5
8-Columbus Crew 26 8 5
9-Toronto FC
26 4 10
10-DC United
26 3 5
Grupo OEste

J	V	E
1-Real Salt Lake 28 14 6
2-LA Galaxy
26 13 4
3-Seattle Sounders 24 12 4
4-Colorado Rapids 27 10 9
5-Portland Timbers 26 9 12
6-Vancouver W. 26 10 7
7-FC Dallas
26 9 10
8-SJ Earthquakes 27 9 7
9-Chivas USA
26 5 7

D	P
9 42
7 42
9 42
8 39
9 37
8 37
10 35
13 29
12 22
18 14
D	P
8 48
9 43
8 40
8 39
5 39
9 37
7 37
11 34
14 22

FC Porto
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líder isolado após
dérbi que ficou empatado

F

C Porto na liderança, o
primeiro dérbi do campeonato e um jogo épico em
Barcelos: três momentos que
se destacam de vários outros
que também dão relevo à
terceira jornada da Liga que
ficou concluída nesta segunda-feira.
Como o que conta é como
terminam as coisas (no fim),
começa-se pelo momento de
dita o primeiro lugar isolado
da classificação e a única equipa com pleno de vitórias. Não
foi fácil, mas o FC Porto saiu
de Paços de Ferreira com o
triunfo. A margem mínima da
vitória portista por 1-0 atesta a
dificuldade que os dragões tiveram para conquistar os três
pontos; assim como o golo
solitário conseguido apenas
no último quarto de hora. Mas
sairam líderes, com Jackson

Martínez a mostrar as credenciais de goleador do campeão
em título.
Um dos fatores indiretos para
a liderança isolada do FC Porto verificou-se na véspera em
Alvalade. O primeiro dérbi
da temporada terminou com
uma igualdade 1-1 e o Sporting ficou a saber desde logo
que, com o fim da série de
vitórias na Liga poderia deixar o primeiro lugar da classificação - assim foi e é agora
segundo. Para o Benfica, foi
também o primeiro empate do
campeonato (já registou todos
os resultados possíveis), que
evitou, porém, uma segunda
derrota em três jogos disputados - quedando-se no grupo
das equipas com quatro pontos.
A «batalha» de Barcelos
completa o pódio de momentos da ronda. O Gil Vicente ganhou 1-0 ao Sp. Braga quando
já só tinha nove jogadores em
campo. Um jogo épico com o
guarda-redes Adriano como
expoente do heroísmo da equipa da casa, no topo da classificação. Para o Braga, pior não
podia ter acontecido depois da
eliminação europeia: a primeira derrota na liga e a saída do
grupo dos líderes sendo apanhado pelo Gil.

Em Guimarães, o Vitória local também se estreou a perder. O responsável foi o outro
Vitória, o de Setúbal, com uma
grande exibição do «seu» Cardozo, autor de dois golos. 4-1
foi o volumoso resulado com
que os sadinos conquistaram
os primeiro pontos do cam-

peonato.
Assim também aconteceu
com o Arouca: estreia nos
pontos e logo com um triunfo.
Neste caso, bastou 1-0 para
travar a caminhada vitoriosa
do Rio Ave: que, como Sporting e Sp. Braga, deixou o
grupo da liderança deixando

de haver equipas sem golos
sofridos.
A terceira equipa a ganhar
pela primeira vez foi o Nacional. Os 3-2 no Restelo
deixaram a equpa madeirense
confortável na tabela e o Belenenses no último lugar da
classificação. Os azuis ainda

só perderam - igualados nesta
situação pelo Paços, que também ainda não marcou.
A Académica deixou nesta segunda-feira no fecho da
ronda o grupo das equipas
que ainda não tinham pontos
e marcado qualquer golo. Empatou 1-1 na Amoreira e deixou também o Estoril fora do
grupo dos líderes, que precede
o Sporting «no segundo lugar»
dos 7 pontos.
À entrada para esta jornada,
Marítimo e Olhanense estavam igualados. E assim continuaram com o 1-1 dos Barreiros - uma vitória, um empate
e uma derrota dão-lhes o meio
da tabela no grupo de Benfica,
Nacional e V. Guimarães.

P

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

9
7
7
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
1
0
0

J

V

E

D

GM

GS

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0

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

7
10
6
4
5
4
4
3
5
2
4
5
3
1
0
3

1
2
3
2
1
2
5
5
6
3
4
6
7
7
4
8

RESULTADOS

4ª JORNADA

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

Académica 15/09 Belenenses
V. Setúbal 15/09 Marítimo
FC Porto 15/09 Gil Vicente
Nacional 15/09 Arouca
Benfica 15/09 P. Ferreira
SC Braga 15/09 Estoril Praia
Rio Ave 15/09 V. Guimarães
Olhanense 15/09 Sporting

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

P
13
11
10
10
9
9
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2

J
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5

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

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

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

GM GS
7
3
5
1
12 3
9
2
7
4
8
8
7
6
6
10
5
7
8
5
5
5
8
6
4
7
3
4
2
4
3
3
3
6
2
5
6
9
3
5
2
6
0
6

resultados

próxima jornada

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

Trofense 15/09 Penafiel
Chaves 15/09 Sp. Covilhã
Farense 15/09 Ac. Viseu
UD Oliveirense 15/09 Tondela
Feirense 15/09 SC Braga B
U. Madeira 15/09 Marítimo B
Beira-Mar 15/09 Portimonense
Sporting B 15/09 Santa Clara
Atlético CP 15/09 Desp. Aves
Benfica B 15/09 Leixões
FC Porto B 15/09 Moreirense

liga dos campeões

Terça, 17 Setembro às 14:45
Grp.C: Benfica - Anderlecht
Quarta, 18 Setembro às 14:45
Grp.G: Austria Wien - FC Porto
UEFA Europa League

Quinta, 19 Setembro às 13:00
Grp.E: Fiorentina - P. Ferreira às 13:00
Grp.i: V. Guimarães - HNK Rijeka ÀS15:05
Quarta, 18 Setembro às 15:05
Grp.H: Estoril Praia - Sevilla

Qualificação para o mundial | seleção a
Sexta, 6 Setembro de 2013
Irlanda do Norte 14:45 Portugal
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