
serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

ATENÇÃO: sE NÃO TEm sElO DA mOsTI 
mONDIAlE é pOrQuE NÃO é mOsTI mONDIAlE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lITrOs

grElHADOs sObrE cArvÃO 

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

BRAS IRO

1851 Ontario E. 514.563.1211

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada - depuis 1961

A VOZ DE PORTUGAL Traga esta 
publicidade e 

recebe um porto e 
pagamos as taxas

lendas da nossa terranacional

Directeur: Manuel de Sequeira Rodrigues

ANO 53 | EDIÇÃO Nº14  |  QuArTA-fEIrA, 21 DE AgOsTO DE 2013                                        www.AvOzDEpOrTugAl.cOm   |   DIsTrIbuIÇÃO grATuITA

eM destaQUe

pág. 12

controle o seU
fUtUro financeiro

desporto

crónicas

lendas de toMar pág. 18

espectadores: o pior
arranQUe de seMpre na liga

pág. 21

VenhaM ViVer o “toQUe” prillo
pág. 6

canadá coM Maior
níVel escolar do MUndo
De acordo com o relatório Education at a Glance 2012, divulgado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, o Ca-
nadá mantém-se na liderança como o país mais educado do mundo....                                                               

Página 10

Jogo ilegal rende
Mil Milhões por ano pág. 8

hospitais dispensaM
1795 fUncionários pág. 10

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Oferecemos-lhe 
a paz de espírito

liga arranca seM eMpates, 
coM chUVa de golos e 
sporting líder pág. 23



A Voz de PortugAl  |  21 de Agosto de 2013  |  P. 2

cArNEIrO: Carta Dominante: 3 de 
Espadas, que significa Amizade, Equi-
líbrio. Amor: Surpreenda os seus fami-
liares e prepare-lhes um jantar espe-
cial. É uma ótima forma de demonstrar 

o seu amor e carinho. Saúde: Possíveis dores 
abdominais. Dinheiro: O nervosismo tomará 
conta de si quando lhe delegarem uma tare-
fa importante. Não se enerve com problemas 
que não lhe dizem respeito. Alheie-se do que 
se passa à sua volta e dedique-se ao seu tra-
balho. Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19

TOurO: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, Nego-
ciação Difícil. Amor: Evite descontro-
lar-se e fazer cenas de ciúmes. Pro-
cure uma nova amizade, pois sentirá 

necessidade de uma lufada de novas ideias na 
sua vida. Saúde: O seu estômago estará parti-
cularmente sensível e é possível que venha a 
ter problemas. Dinheiro: Cuide dos seus negó-
cios o melhor que conseguir. 
Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8

gémEOs: Carta Dominante: o Mundo, 
que significa Fertilidade. Amor: É pos-
sível que corra o risco de se magoar 
ao revelar os seus sentimentos de uma 
forma intempestiva. Saúde: Procu-

re manter a calma e relaxe. Dinheiro: Durante 
esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e 
paciência. Vai receber um convite fantástico e 
inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado 
pela sorte. Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44

cArANguEjO: Carta Dominante: 3 
de Paus, que significa Iniciativa. Amor: 
Aceite os defeitos dos outros e lembre-
-se que ninguém é perfeito. Não se 
deixe influenciar pelas opiniões que 

os seus amigos têm da sua cara-metade. Tire 
as suas próprias conclusões. Saúde: Procure 
ser mais consciencioso e responsável. Dinhei-
ro: Evite gastar dinheiro com objetos inúteis e 
dispendiosos. Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

lEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, 
que significa Prudência. Amor: Sur-
preenda o seu amor com uma noite 
muito especial. Saúde: Não deixe que 
nada perturbe a sua paz. Comece os 

seus dias com uma caminhada. Vai sentir-se 
bem-disposto para enfrentar os desafios. Di-
nheiro: Procure ser direto e objetivo na apresen-
tação dos seus projetos. 
Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

vIrgEm: Carta Dominante: 6 de Espa-
das, que significa Viagem Inesperada. 
Amor: Não tenha limites quando o as-
sunto é amor. Ultrapasse todas as bar-
reiras e entregue-se à paixão. Saúde: 

Procure estar mais atento às exigências do seu 
organismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal 
permitir-lhe-á fazer uma pequena extravagância. 
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

bAlANÇA: Carta Dominante: A Força, 
que significa Força, Domínio. Amor: Aja 
corretamente com um amigo a quem 
involuntariamente prejudicou. Peça des-
culpas e tente remediar a situação. Saú-

de: Não abuse do tempo que passa de pé, pois 
pode ser prejudicial para o seu sistema circulató-
rio. Dinheiro: Procure ser sincero com um colega 
pouco dotado para o trabalho que está a desem-
penhar. Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 2 de 
Paus, que significa Perda de Oportuni-
dades. Amor: É possível que se sinta 
um pouco deprimido e desmotivado, o 
que poderá causar algumas desaven-

ças com o seu par. Saúde: Não se deixe abater 
por uma notícia menos agradável sobre a saú-
de de alguém muito próximo. Mantenha a cal-
ma e disponibilize-se para ajudar. Dinheiro: De-
monstre a sua competência e profissionalismo. 
Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11

sAgITárIO: Carta Dominante: 5 de 
Espadas, que significa Avareza. Amor: 
Mudança radical na sua vida afetiva. 
Saiba acompanhar o evoluir dos acon-
tecimentos. Cuidado com as relações 

ambíguas. Seja fiel. Saúde: Procure passar o 
dia descansado e evite preocupações profis-
sionais. Dinheiro: A semana promete ser muito 
equilibrada a nível profissional e económico.
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 5 
de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Evite arranjar problemas para si 
e para aqueles que lhe estão próximos. 
Saúde: Pense um pouco mais em si e 

dedique uma parte do seu dia a cuidar do seu 
bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja 
prudente e tente dar o melhor num emprego 
novo. Números da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5

AQuárIO: Carta Dominante: A Papi-
sa, que significa Estabilidade, Estudo e 
Mistério. Amor: Seja persistente e não 
desista de conquistar o amor da sua 
vida. Deixe as suas preocupações de 

lado e invista numa noite romântica com o seu 
par. Saúde: Poderá sentir-se triste e deprimido 
e por isso sentirá necessidade de estar na com-
panhia dos seus amigos. Dinheiro: As condições 
são favoráveis ao investimento. Números da 
Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4

pEIxEs: Carta Dominante: 2 de Co-
pas, que significa Amor. Amor: Seja 
moderado e controle o seu arrebata-
mento. Vida social bastante agitada. 
Não terá mãos a medir para tantas so-

licitações. Evite deixar para trás alguém muito 
especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo 
nervosismo e pela ansiedade.
Dinheiro: É possível que seja repreendido por 
um erro que cometeu. 
Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3

.
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asseMbleia geral no centro coMUnitário
do espírito santo de anJoU
O Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou informa a todos os seus mem-
bros 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.

excUrsão a nossa senhora de fátiMa eM lUdlow
Organiza-se uma excursão a Ludlow em Massasusetts a Nossa Senhora de 
Fátima para os dias 30 de agosto a 1 de setembro. Vai haver vários artistas tal 
como David de Melo, Joey Medeiros, Nelson e Nélia Moreira.
para mais informações: Eduardo leite: 450-687-2082 ou 514-583-8891

cápsUla do teMpo
O Consulado Geral de Portugal em Montreal vem renovar o apelo lançado à 
comunidade portuguesa para a entrega de objectos alusivos à chegada ao Cana-
dá por parte da comunidade que serão encerrados na Cápsula do Tempo a ser 
depositada no Parque de Portugal. A finalidade da cápsula do tempo é de dar a 
conhecer aos descendentes da nossa comunidade a história da vinda dos por-
tugueses para este país. O Consulado-Geral de Portugal em Montreal relembra 
que os locais estabelecidos para a entrega desses objectos são as instalações 
do próprio Consulado-Geral, a Caixa Económica dos Portugueses e a Missão de 
Santa Cruz.

festa de nossa senhora
dos Milagres, eM hochelaga
A festa em honra de Nossa Senhora dos Milagres tem lugar este ano do 30 
de agosto ao 8 de setembro. Do 30 ao 7 de setembro, às 20 horas, Novena. 
Sexta dia 6, jantar em homenagem ao convidado de honra. Sábado, procissão 
de Santo António,  abrilhantada pela Banda de Nossa Senhora dos Milagres 
e arraial com o conjunto Rytmo. Domingo, às 12H30, Missa solene na igreja 
Notre Dame des Victoires e de seguido será a procissão acompanhada pela 
Banda de Nossa Senhora dos Milagres, seguindo-se o arraial com concerto 
pela banda e baile com o conjunto Rytmo.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

ASSIM VAI PORTUGAL

“cortes deViaM coMeçar por
políticos e pensões priVilegiadas”
O comentador político Marcelo Rebelo de Sou-

sa defendeu que os cortes de 10% anunciados 
para os pensionistas da Função Pública deviam 
antes começar pelas “subvenções dos políticos e 
outras pensões privilegiadas”. Ainda que esta me-
dida seja necessária para “equilibrar o défice”, 
sustentou Marcelo, estas reduções são “muito for-
tes”.

“As subvenções dos políticos e outras pensões pri-
vilegiadas... Era por aí que se devia começar”. Esta 
é a leitura do antigo líder social-democrata, Marcelo 
Rebelo de Sousa, face aos cortes de 10% que serão 
aplicados nas pensões dos trabalhadores do Estado.
O comentador político, que falava na noite de ontem 

na antena da TVI, sublinhou também, ainda a propó-
sito desta matéria, que o regime de excepção aberto 
para juízes e diplomatas “deve ser bem explicado”, 
considerando “incompreensível que os subsídios dos 
juízes do Tribunal Constitucional continuem”.Ao 
mesmo tempo, questionou Marcelo, “há reforma do 
Estado ou não há reforma do Estado? Paulo Portas 
ficou de mostrar um papelinho a 15 de Julho, nós es-
tamos a chegar a 15 de Agosto. Ou há cortes sem 
reforma do Estado?”, rematou.
Pois bem, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, não é 

preciso estudar na Harvard para compreender 
que liderar pelo exemplo é muito mais eficaz do 
que simplesmente dar ordens. Mesmo se cortando 
nos salários e benifícios dos grandes e poderosos, 
não resolve por completo o problema financeiro 
em Portugal, mas pelo menos daria a impressão 
que não há “vacas sagradas” e que quando se lide-
ra pelo exemplo, decisões tão importantes e impo-
pulares como estas, são geralmente melhor aceites 

pela população.
Este senhor, não é certamente o primeiro nem 

o último a denunciar a falta de imparcialidade e 
transparência dos líders políticos, logo que se tra-
ta de cortar salários, subvenções e outros benifi-
cios, que eles mesmo se outorgam, sem vergonha 
nem respeito pelo resto da população.
Nos últimos 2 anos, não há dia nenhum, que os 

dirigentes e seus associados, não falem de crise 
económica, (já que a crise social pouco lhes in-
teressa), e dos sacrifícios que todos devem fazer, 
afim de poder eventualmente saír dela. No entan-
to, não deram a menor indicação ainda, que to-
dos, quero verdadeiramente dizer TODOS SEM 
EXCEPÇÃO. E a “festa” vai continuar, enquanto 
os seus comparsas da Troika, continuarem a apro-
var novos pacotes de preciosos milhões, dos quais, 

os juros terão que ser pagos pelos filhos dos que 
agora são chamados a apertar o cinto. Outro facto 
curioso, é o silêncio dos partidos da oposição, nes-
te mesmo assunto.
Não se houve nenhum a sugerir uma diminuição 

nos seus próprios salários e benifícios, nem mes-
mo criticar todos aqueles que vergonhosamente 
beneficiam das “excepções”, Portanto seria uma 
óptima oportunidade para convencer o eleitorado 
que eles são diferentes. É que dar um tiro no seu 
próprio pé, não só fura o sapato, como também 
faz doer. Questiona-se ainda a inconstituaciona-
lidade dessas mesmas excepções. Imaginem só,… 
pedir a juízes que se pronunciem sobre se é legal 
ou não o facto de eles não serem sujeitos aos cortes 
salariais, pensões e outros benefícios? Allô…
Com isto me vou… Boa semana a todos.
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d’antenne comprend les appels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Chaque minute additionnelle coûte 0,45 $ (0,20 $ pour le Renvoi d’appels). 3. Le forfait comprend 
les messages envoyés du Canada à un numéro de sans-fi l canadien, américain ou international. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au 
contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Données additionnelles : 10 $ pour 1 Go ; utilisation excé-
dentaire facturée par tranches de 10 $. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance aux États-Unis est de 7,99 $ pour 50 Mo pendant 24 heures. Le tarif pour l’utilisation de données en 
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Oferecemos-lhe
a paz de espírito

65$
por

mês1

Chamadas ilimitadas através do Canadá2 

Mensagens ilimitadas2

1 Go de dados2

Visualizador e Voice mail5

As mensagens incluem textos ilimitados, imagem
e vídeo internacionais3

Não há tarifas de longa distância no Canadá, sem restrição de zo-
nas, sem taxa de ativação

com entendimento Balance24 de 2 anos
num pacote “futé6”

325$ sem entendimento Balance24

30$ Poupe
295$
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o salão b, historiando o boUl. st-laUrent
O Salão B situado no 4231-B Boul. St-Laurent 

apresenta esta semana, sómente, a história 
fotográfica do Boul. St-Laurent, apresentando 
também um folheto historiando com fotografia 
esta rua muito importante do Boul. St-Laurent.

O boulevard Saint-Laurent, também conhecido por 
“la Main” (rua principal), é uma importante rua co-
mercial no sentido norte-sul, na cidade de Montreal, 
província de Quebec, Canadá. Serviu de acolhimen-
to a numerosos imigrantes que aí se instalaram e 
fundaram muitos comércios e restaurantes. Recebeu 
este nome em homenagem a Lourenço de Roma.

O boulevard Saint-Laurent é a via mais antiga a 
ter seguido rumo ao norte a partir das fortificações 
de Montreal, e o mais importante eixo norte-sul da 
cidade. Esta via, criada dentro dos muros da cidade 
em 1672 com o nome de rua São Lourenço, torna-se 
a partir da porta São Lourenço, o caminho que leva-
va ao campo. A rua continuava em direção ao norte 
até à paróquia de São Lourenço, fundada em 1720.

Em 1792, com fins eleitorais, uma lei delimita de 
modo preciso a cidade pela primeira vez. O territó-
rio constitui-se de um vasto quadrato inserido entre 
o rio e as atuais rua Atwater, avenida Duluth, e rua 
Frontenac. Já nesta época, dois terços da população 
residiam fora da então cidade fortificada, nas peri-
ferias, e estas estavam integradas no novo território 
da cidade. A periferia de Saint-Laurent, ao norte, era 

o bairro mais populoso e o que crescia mais rapida-
mente.

À época, servia de divisão entre os bairros “Este” 
e “Oeste”, separados pela rua Saint-Laurent, e desta 
época também os habitantes começam a identificar-
-se como sendo de um ou outro bairro. Não é ainda a 

separação étnica, que começará com o bairro irlan-
dês de Sainte-Anne depois de 1825.

Ao longo do século XIX, a burguesia anglófona 
migra em direção noroeste da antiga cidade, en-
quanto que a burguesia francófona vai rumo ao nor-

te, trabalhadores para o leste e sudoeste, e os recém-
-chegados instalam-se no corredor central, no eixo 
da rua Saint-Laurent. Algumas ruas a leste acolhem 
recém-chegados francófonos enquanto que o lado 
oeste recebe os imigrantes anglófonos. Na mesma 
época, a indústria têxtil desloca-se lentamente para 
o norte, ao longo desta rua.

Em 1905 o conselho municipal da cidade dá ofi-
cialmente o nome de boulevard Saint-Laurent ao 
conjunto desta via. Confirma-se então que ela será 
o limite entre o leste e o oeste da cidade, decisão 
que será a origem da numeração cívica atual. Assim, 
a numeração das casas começa junto ao boulevard 
Saint-Laurent e aumentam em direção leste e oeste. 
Os nomes das ruas tem o sufixo Est (leste) ou Ouest 
(oeste) de acordo com sua direção.

Em 1908, a congregação Notre Dame de Montreal 
muda-se para a esquina da rua Sherbrooke e rua At-
water. Seu convento da rua Notre-Dame, que blo-
queava a então rua Saint-Laurent sentido sul seria 
demolido em 1911 para permitir o prolongamento 
da rua até o rio São Lourenço.
O boulevard Saint-Laurent permanece hoje como 

uma divisão simbólica entre as comunidades angló-
fona e bilingue (a oeste), e francófona a leste. Po-
rém esta divisão praticamente não existe, pessoas de 
todos os grupos linguísticos habitam os dois lados, 
mesmo que os principais bairros anglófonos este-
jam situados a oeste.

O boulevard Saint-Laurent foi reconhecido 
como um lugar histórico nacional do Canadá em 
1961 .
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QUEM SÃO ELAS

FOTO DA SEMANA

grande estrelas na coMUnidade
Apresentamos uma fotografia tirada no Restaurante Portugalia há pouco 

tempo com os nossos conterrâneos Danny Pena do Alfred Dallaire | Me-
moria e Neal Lopes proprietário deste restaurante, acompanhado de duas 
grandes estrelas do mundo desportivo do boxe, Lucian Bute e George St. 
Pierre.

caMpeonato MUndial de 
natação coM UMa eQUipa 
portUgUesa eM Montreal

O campeonato mundial de nata-
ção para pessoas deficientes, 

realizou-se pela primeira vez na 
América do Norte em Montreal e 
teve lugar nos dias 12 a 18 de Agosto 
na piscina olímpica do parque Jean 
Drapeau. Participaram cinquenta e 
cinco países dos quais houve a parti-
cipação de uma equipa de seis atletas 
a representar Portugal. 
Esta comitiva, chefiada pelo Profes-

sor António Carneiro, duas senhoras e 
quatro homens e cinco técnicos. Esta 
equipa que veio representar o nosso 
país com o intuito simples de honrar o 
nome de Portugal não teve em conta o 
seu problema de deficiência.
Pena é que mais uma vez como tan-

tas outras manifestações desportivas 
ou culturais passem despercebidas 

para as entidades competentes tanto 
da parte do Canadá como a de Portu-
gal. São atletas com deficiência física 
mas como todos os outros, merecem o 

nosso respeito e o nosso carinho pois 
seja qual for a modalidade nos cora-
ções e nos pensamentos de cada um, 
têm a finalidade de honrar  a sua Pátria. 
Foi pena que estes nadadores não tive-
ram o acolhimento que deviam talvez 
por falta de comunicação e se escrevo 

estas linhas é para dar a conhecer aos 
nossos leitores que foi por acaso que 
tal evento se realizou em Montreal. 
Tive no entanto o prazer de estar pre-
sente por intermédio do Sr. Telmo Bar-

bosa, fotógrafo e que tem contacto pro-
fissional com o hotel Hilton no qual os 
atletas estiveram hospedados.

Jorge Matos
fotos de Telmo Barbosa



A Voz de PortugAl  |  21 de Agosto de 2013  |  P. 6

g
montures

gratuites*

Bonitas ARMAÇÕES 
DE GRAÇA 

para toda A FAMILIA!

newlook.ca

29 SUCURSAIS NA REGIÃO 
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal 
Rosemont • Villeray

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DR SYLVAIN ROSS,

OPTOMETRISTA

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

P O R  O P T O M E T R I S T A S

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título 
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

APRESSE-SE!
Oferta termina no 27 de setembro de 2013.

VenhaM ViVer o “toQUe” prillo

Nos últimos anos, a indústria do mobiliário 
mudou muito. No passado existiam muitas lo-

jas de mobília na comunidade, mais precisamente 
no Boul. St-Laurent, tais como a Arca, o Vieira, 
Moniz e Meubles Jeunesse. A qualidade era boa e 
óbviamente eramos servidos em português. Hoje 
em dia, tudo mudou. Agora são as lojas de gran-
des dimensão que apanharam o monopólio, tal 
como Brault e Martineau, Brick, Léon, Ashley e 
Ikea. Todos eles oferecem bons preços mas a qua-
lidade nem sempre é da melhor e quando se quer 
comprar com qualidade, então os preços são rara-
mente acessíveis ao consumidor comum.
Em 1974 Mitch e Keith Prillo, dois irmãos, deci-

diram  abrir um pequena loja de mobília antiga no 
Boulevard Gouin; através dos anos esta pequena loja 
mudou muito, quando comparada ao seu estatuto de 
hoje. Qualidade, preço, uma boa variedade de esco-
lha e serviço é a filosofia desta loja de mobílias.
Hoje, têm seis grandes lojas na grande área de Mon-

treal, Laval e Rive-Sul, incluindo o seu “showroom” 
de 37.000 pés quadrados sobre três andares. Todas as 
lojas Prillo, os móveis estão prontos para competi-
rem com os grandes monopólios desta indústria, mas 

guardando sempre um acolho familiar e um serviço 
exemplar.
Encontramo-nos há pouco tempo com dois ícones 

históricos à frente de uma das sucursais de Móveis 
Prillo situado no 3400 Boul. Cremazie em Montreal 
perto da rua St-Michel, Tony Ledo que é o diretor 
encargado deste estabelecimento. Ele foi um dos pio-

neiros desta indústria trabalhando nos móveis Arca. 
O Sr. Ledo é uma pessoa muito ativa, adquirindo ex-
periência na venda de móveis e aprendendo a gestão 
comercial através dos anos que trabalhou. 

É claro que o talento não se adquire num dia, mas 
Tony é uma pessoa admirável com os seus 45 anos 
de experiência neste ramo. Também nós encontrá-
mos com Noé Miranda, outro pioneiro neste ramo de 
comércio e bastante conhecido e respeitado através 
da comunidade. Nesta “sucursal” nota-se que uma 
parte são móveis de alta qualidade a bom preço mas 
também têm uma parte de liquidação tal oferecendo 
assim preços muito razoáveis. Esta parte é bastan-
te interessante porque é uma maneira de acabar com 
modelos antigos dando lugar a novos modelos.

Com mais de 35 anos de experiência os Prillos estão 
sempre a trabalhar para apresentarem à sua cliente-
la novos estilos de mobília vanguardista. Sempre à 
procura de novas peças, originais, os Móveis Prillo 
têm peças que o consumidor não encontrará em ne-
nhum outro lugar. “Nós compramos pessoalmente”, 
disse Mitch. “Nós queremos ficar um passo à frente 
da concorrência”.

“Venham e vejam a diferenca, tanto na qualida-
de como no serviço”.

Sylvio Martins
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passeio à cidade de new York
do 31 de agosto a 2 de seteMbro 
Venha festejar connosco a “joie 

de vivre” dos nossos irmãos bra-
sileiros. O Dia do Brazil (Brazilian 
Day) é uma festa que junta mais de 
1.5 milhões de pessoas de todo o mun-
do.
Desde 1984 que este evento é celebra-

do nesta cidade, para comemorar a in-
dependência do Brazil e também para 
celebrar a sua cultura e tradições. No 
decorrer dos anos, tornou-se a mais im-

portante festa brasileira fora do Brazil. 
A celebração deste ano terá como Mes-
tre de Cerimónias o Serginho Groisman 
e inclui, entre muitas outras performan-
ces as, atuações de Zeca Pagodinho e 
Gusttavo Lima. Os participantes podem 
também degustar autêntica comida bra-
sileira, comprar recordações e artigos 
de arte, tudo isto enquanto alegremente 
passeiam pelas ruas ao som das Baterias 
do Samba e grupos músicais. New York 
é a mais popular cidade dos Estados 
Unidos da América, aqui se encontra 
uma das maiores aglomerações urbanas 
do mundo e os seus pontos de interes-

se, atiram milhões de turistas cada ano. 
Mais de 800 línguas são faladas nesta ci-
dade. De edifícios, Empire State, Broa-
dway Theatre, Rockefeller Centre, Es-
tátua da Liberdade, Ellis Island, Times 
Square, Woodberry Farms and Outlets, 
Canal Street, etc. são entre tantas outras 
atrações, o que faz a fama desta cida-
de cosmopolita. No âmbito de oferecer 
aos seus clientes a possibilidade de vi-
ver esta experiência única no seu estilo, 

a Agência de viagens “Voyage Vasco 
Chomedey” organiza uma viagem de 
autocarro (consulte o programa, aqui 
incluído) que fará deste fim-de-semana 
do Dia do Trabalhador uma recordação 
inesquecível. À parte as festividades do 
Brazilian Day, os nossos convidados 
desta viagem, também terão a oportuni-
dade de fazer um passeio pela cidade, 
visitar e fazer suas compras nas lojas do 
famoso Woodberry Outlet e como não 
podia de deixar de ser no Canal Street. 
Há ainda alguns lugares disponíveis, 
contacte a Gaby o mais rápido possível 
para reservar o seu lugar.

50%
Get

the first year of a new  
water heater rental.*

OFF
Installation, repairs and replacement of your old hot water heater are free.
Simply mention this code to obtain your discount: JN508

 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.

Don’t delay, call us

www.HydroSolution.com

Montreal

514-353-0077
Elsewhere in Quebec

1-877-353-0077

*  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.



A Voz de PortugAl  |  21 de Agosto de 2013  |  P. 8
NOTíCIAS

Jogo ilegal rende
Mil Milhões por ano
Somando os cerca de 700 milhões de euros ob-

tidos em rifas de jogos sociais e em máquinas 
electrónicas, com os 300 milhões que podem ser 
arrecadados com os jogos ilegais realizados na 
internet, estima-se que os ganhos deste tipo de 
apostas pouco lícitas ascendam aos mil milhões de 
euros por ano, avança o Jornal de Notícias (JN) 
deste domingo.

O jogo ilegal em Portugal rende cerca de mil mi-
lhões de euros por ano, escreve o JN de hoje.Segundo 
aquele jornal, este cálculo reparte-se pelos 700 mi-
lhões de euros que circulam, por ano, em jogos não 
autorizados de rifas e máquinas de jogo electrónico, e 
pelos 300 milhões angariados em apostas desportivas 
na internet e nos casinos online.”
Os ilegais estão a contra-atacar”, garantiu ao JN o 

administrador-executivo dos Jogos Santa Casa, Fer-
nando Paes Afonso, explicando que se trata de “redes 
criminosas altamente sofisticadas, de tal modo que 
em alguns casos só conseguem apanhar as primeiras 
camadas”.
Estas redes “funcionam em pirâmide, e se alguém 

não deposita o dinheiro… 
É por isso que nas operações das autoridades po-

liciais também são encontradas armadas de fogo”, 
alertou Paes Afonso.As típicas rifas e as falsas ras-
padinhas também são um perigo já que, a seu ver, 
“movimentam centenas de milhões de euros”.
De acordo com o também vice-provedor da Santa 

Casa o crime do jogo ilegal só se resolve na justiça. 
“Em Portugal, cabe ao Ministério Público a iniciativa 
da acção penal”, lembrou.

Mais oUtro portUgUês 
deportado dos eUa
A Secretaria de Estado das Comunidades con-

firmou à Lusa que um cidadão português, que 
viveu sete anos em situação irregular na Florida, 
nos Estados Unidos, já foi deportado pelas autori-
dades norte-americanas e está a caminho de Por-
tugal.
Tratou-se de uma situação de deportação”, já que o 

cidadão português, natural dos Açores, “estava em si-
tuação irregular nos Estados Unidos e foi deportado”, 
disse à agência Lusa, Cristina Santos Pedroso, do ga-
binete do secretário de Estados das Comunidades Por-
tuguesas, José Cesário. De acordo com a responsável, 
o português de 40 anos chega ainda hoje a território 
português via Irlanda. Cristina Santos Pedroso expli-
cou que a “grande diferença horária” impediu que a 
informação da deportação chegasse logo à Secretaria 
de Estado das Comunidades.“Ele ficou perplexo com 
a situação de deportação, mas ele próprio sabia que 
estava em situação irregular”, explicou a mesma res-
ponsável, crescentando que se trata de uma pessoa “es-
clarecida e informada”, cuja família vive em Portugal.
De acordo com o Diário de Notícias, trata-se de um 
açoriano de 40 anos, nascido na ilha do Faial, e que, 
depois de detido pelas autoridades no aeroporto nova-
-iorquino JFK, terá passado “mais de 20 horas fechado 
numa sala de aeroporto, sem comida, nem água e sem 
contacto com o exterior”, antes de ser levado para a 
prisão de Nova Jérsia. Em várias mensagens divulga-
das na rede social Facebook, e citadas pelo jornal, o 
cidadão português queixa-se de tratamento desumano 
e de ter sido tratado como se fosse um terrorista.

‘lUz ao fUndo do túnel’ 
explicada por pico
eléctrico no cérebro
Cientistas descobriram que as imagens descri-

tas pelas pessoas que tenham passado pelas 
chamadas experiências de quase-morte, como a 
visão de uma luz ao fundo do túnel, podem ser 
explicadas por um pico de actividade eléctrica no 
cérebro, segundo a BBC.
Um pico de actividade eléctrica no cérebro pode ex-

plicar as visões de quem teve uma experiência quase 
morte, e que na grande maioria dos casos conta ter 
visto um túnel com uma luz ao fundo.Um grupo de in-
vestigadores norte-americanos descobriu num ensaio 
feito em ratos moribundos que no momento da mor-
te dos animais estes registavam níveis muito altos de 
ondas cerebrais.Para os cientistas, a descoberta pode 
indicar que essa actividade eléctrica pode levar a es-
tados de consciência alterados, que serão responsáveis 
pelas visões que muitos sobreviventes de experiências 
de quase-morte contam.Ao contrário do que se pensa-
va, o cérebro está mais activo com a proximidade da 
morte, ficando “sobre-estimulado e híper-excitado”, 
sublinha o coordenador da investigação.

Merkel garante chefiar
goVerno até final da legislatUra
A chanceler alemã, Angela Merkel, recatificou 

o seu propósito de terminar a legislatura, se 
for reeleita nas próximas legislativas, bem como 
a sua determinação de manter a orientação das 
reformas destinadas a “reforçar a Europa”.
“Sim, o meu propósito é ser reeleita para toda a 

legislatura”, disse, ao intervir num colóquio trans-
mitido pela televisão pública Phoenix, desmentindo 
assim rumores que apontavam para a sua retirada em 
2016, caso ganhasse as eleições de setembro próxi-
mo.Merkel assegurou, inclusive, que a sua intenção 
é reeditar a coligação com o Partido Liberal (FDP, 
na sigla em Alemão), por entender que é “a melhor 
coligação” possível e também por ser a do “melhor 
governo que a Alemanha teve desde a reunificação” 
em 1990.A chanceler defendeu o rumo definido pelo 
seu Governo para o país e a Europa, afirmando que a 
Alemanha “é solidária e continuará a sê-lo”, relativi-
zando que esta solidariedade passa pela manutenção 
do ritmo de reformas em toda a Europa, por enten-
der que só assim “a Europa sairá reforçada da crise”.
Merkel regressou hoje à atividade política, depois de 
umas curtas férias, em plena campanha eleitoral para 
as eleições legislativas de setembro.Há uns dias, o 
semanário “Stern” relatou que Merkel, de 59 anos, 

propunha-se deixar o cargo antes de a próxima le-
gislatura terminar, caso consiga a reeleição.Segun-
do este meio, Merkel previa abandonar o poder em 
2017, ao fim de 25 anos de exercício de cargos polí-
ticos federais e depois de uma carreira que começou 
em 1991, quando foi nomeada ministra para os As-
suntos da Mulher e Juventude pelo então chanceler 
Helmut Koh.Marcelo não percebe

porQUe passos faloU
eM «risco constitUcional»
Marcelo Rebelo de Sousa disse não perceber 

porque o primeiro-ministro falou em «ris-
co constitucional» no discurso da rentrée política 
do PSD na festa do Pontal. No seu espaço de co-
mentário na TVI, este ex-presidente do PSD ques-
tionou-se sobre se estes riscos serão «semelhantes 
aos riscos externos e internos». 
«Risco só pode ser por duas razões: ou porque o 

Governo acha que o que mandou é de duvidosa cons-
titucionalidade e arriscou ou porque acha que o Tri-
bunal [Constitucional], na sua intervenção, é aleató-
rio e imprevisível», acrescentou. Considerando que 
o funcionamento do Tribunal Constitucional nunca 
pode ser considerado um risco.
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sindicatos teMeM QUe 18 Mil professores
seJaM enViados para Mobilidade especial
A Fenprof teme que mais de 18 mil professores 

sejam colocados em mobilidade especial, ten-
do em conta as medidas aplicadas este ano pelo 
ministério, como a redução de turmas ou o au-
mento de alunos por sala.

As escolas identificaram, até ao final de julho, 6915 
professores sem horário atribuído, segundo dados 
provisórios divulgados quarta-feira pelo Ministério 
da Educação e Ciência (MEC).Para a Fenprof, estes 
números não correspondem à realidade, uma vez que 
o MEC “omitiu os 11.412 professores de quadro de 
zona pedagógica que também ainda estão para co-
locar”, contou à Lusa António Avelãs, presidente do 
Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL).
Ou seja, dos 24.544 docentes que integraram o con-
curso de mobilidade interna, a Fenprof teme que 
possam chegar aos 18 mil os docentes sem horários 
atribuídos no próximo ano letivo.”
Ao contrário do que o MEC quis até hoje fazer crer, 

o número de docentes dos quadros que foram obriga-
dos a concorrer à mobilidade interna é muito superior 

ao verificado no início do ano letivo 2012/2013, co-
locando estes docentes, de imediato, em situação de 
‘pré-mobilidade especial’”, acusou a federação em 
comunicado enviado para a agência Lusa.
A redução de turmas nas escolas públicas, o aumen-

to de alunos por turma, a criação de mais mega-agru-
pamentos e o fim de algumas disciplinas fazem com 
que possa haver mais professores em risco de ficar 
com horários zero.Para a Fenprof, “o MEC prepara o 
despedimento em massa de mais de 15.000 docentes 
dos quadros” no ano letivo de 2014/2015 (quando a 
mobilidade passar a ser aplicada aos professores) as-
sim como “de mais de 10.000 contratados, já a partir 
do próximo mês de setembro”.
António Avelãs voltou a sublinhar a importância de 

respeitar a ata negocial, assinada a 25 de junho en-
tre sindicatos e ministério, na qual ficou definido que 
os professores sem turma poderiam considerar como 
componente letiva atividades como o apoio em sala 
de aula, apoio a alunos ou o trabalho de biblioteca, 
entre outras.

goVerno arrisca-se
a perder 4 Mil Milhões
O Executivo liderado por Pedro Passos Coelho 

teme perder cerca de 4.074 milhões de euros 
com a decisão do Tribunal Constitucional. Em 
causa estão as principais reformas que o Gover-
no quer realizar, que podem ser chumbadas por 
aquele tribunal, que vão desde a convergência da 
Caixa Geral de Aposentações com a Segurança 
Social ao cálculo das horas extraordinárias e 40 
horas semanais.
O Governo pensa lançar várias reformas para poupar 

4.074 milhões de euros, no próximo ano. No entanto, 
Pedro Passos Coelho receia que o Tribunal Constitu-
cional lhe ‘troque as voltas’.Na Festa do Pontal, que 
marcou a rentrée política do PSD, o chefe do Execu-

tivo fez questão de referir que “os resultados que se 
conseguiram poderão ser postos em causa pelo Tri-
bunal Constitucional”.Em causa estão os documen-
tos da requalificação dos funcionários públicos, que 
permitiria um corte de 892 milhões de euros, e da 
convergência da Caixa Geral de Aposentações, que 
serviria para arrecadar 1.480 milhões.A estes acres-
cem os diplomas das tabelas de remuneração da fun-
ção pública, que poderia equivaler a 890 milhões, e 
as directivas que dizem respeito ao novo cálculo da 
remuneração de horas extraordinárias e ao aumento 
do horário de trabalho nos trabalhadores do Estado 
para 40 horas semanais, correspondentes a 812 mi-
lhões de euros.

Maçãs tornaM-se Mais doces
coM aQUeciMento global

As maçãs estão a perder a sua textura ‘crocan-
te’ devido ao aquecimento global, embora es-

tejam a ficar mais doces, refere um estudo reali-
zado durante 40 anos com base em dados de dois 
pomares no Japão.
Os dados, analisados entre 1970 e 2010, demonstram 

sinais evidentes que as mudanças climáticas estão a 
ter os seus efeitos na textura e sabor das maçãs, refere 
a equipa de investigadores.”Estas mudanças podem 
ter resultado de uma floração precoce e altas tempe-
raturas” durante a época de crescimento, adiantam os 
investigadores na revista Nature Scientific Reports.
Anualmente, são produzidas cerca de 60 milhões 
de toneladas de maçãs, o que a torna a terceira fruta 
mais popular do mundo.Estudos anteriores mostra-
ram que o aquecimento global estava a provocar um 

florescimento tardio das maçãs e que as colheitas são 
afetadas pelas chuvas e pela temperatura do ar.Os po-
mares usados no estudo produzem maçãs Fuji e as 
Tsugaru, as duas variedades mais populares no mun-
do.Os dados, recolhidos ao longo de anos, incluem 
medidas à acidez, concentração de açúcar e firme-
za da maçã.Concluiu-se que tanto a acidez como a 
firmeza da maçã diminuiu, mas aumentou a concen-
tração de açúcar ao longo do tempo.”Achamos que 
uma maçã mais doce é algo positivo, mas a perda de 
firmeza é negativo”, adiantou o co-autor do estudo 
Toshihiko Sugiura, em declarações à AFP.

UM Morto e QUatro feridos eM 
acidente coM ViatUra Militar no fUnchal

A TSF confirmou a informação do acidente jun-
to da Proteção Civil regional e do porta-voz 

do Exército. O tenente-coronel Jorge Pedro adian-
ta que é prematuro avançar as causas do acidente.
«Não queria especular se foi avaria mecânica ou se 

foi uma falha devido a um erro humano. A equipa 
de averiguações vai proceder a esse levantamento da 
possível causa», disse. Quanto ao que aconteceu, o 
porta-voz do Exército confirmou que «a viatura numa 
descida ficou desgovernada e foi embater em duas ou 
três viaturas e atropelou uma senhora». O despiste da 
viatura do Exército aconteceu na Barreira, freguesia 
de Santo António. Segundo relataram testemunhas 
no local, a viatura do Exército, com militares no in-
terior, «descia a rua quando terá ficado sem travões».

A viatura, de acordo com os mesmos relatos, «co-
meçou a embater em vários carros estacionados», 
tendo embatido na «entrada de uma casa onde esta-
vam duas mulheres», uma das quais é a vítima mor-
tal.
«A população e outros militares encontravam-se a 

fazer a limpeza de silvado nas imediações da via, 
para prevenir a propagação de incêndios, quando, de 
repente, foram apanhados de surpresa pela viatura 
militar desgovernada que bateu em sete carros esta-
cionados», informaram testemunhas oculares.
A vítima mortal é uma enfermeira com cerca de 50 

anos. Os quatro feridos (dois civis e dois militares), 
um dos quais o condutor da viatura, foram transporta-
dos para o Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

pescador desaparecido
no Mar ao largo da 
figUeira da foz
Um pescador de uma embarcação de pesca da 

Póvoa de Varzim está desaparecido no mar, 
ao largo da Figueira da Foz, estando a ser efetua-
das buscas para o encontrar, disse fonte da auto-
ridade marítima.
O alerta para a queda de um homem ao mar foi dado 

cerca das 12:45 de segunda-feira pela embarcação 
“Jesus dos Navegantes” que navegava, na ocasião, a 
cerca de 10 quilómetros a oeste da praia da Costa de 
Lavos, zona onde decorrem as buscas. «O mestre da 
embarcação contactou a autoridade marítima a dizer 
que tinha caído um homem ao mar e que só se aper-
cebeu cerca de 10 minutos depois da queda», disse 

à agência Lusa Rui Amado, comandante do Porto 
da Figueira da Foz. O comandante adiantou que o 
pescador desaparecido tem 28 anos e que o barco de 
pesca, apesar de registado na Póvoa de Varzim, faz 
habitualmente “porto” na Figueira da Foz.
As buscas estão a decorrer com recurso a duas em-

barcações semirrígidas das capitanias da Figueira da 
Foz e Nazaré, um helicóptero RH 101 da Marinha e à 
própria embarcação de pesca.
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JUstiça egípcia acUsa 
Morsi de cUMplicidade 
na Morte de Manifestantes
O deposto presidente egípcio Mohamed Morsi 

foi acusado hoje de «cumplicidade em as-
sassínios» e «torturas» contra manifestantes que 

protestavam em frente ao palácio presidencial no 
final de 2012, disseram fontes judiciais.
O ex-chefe de Estado islamita, detido num local se-

creto desde a sua destituição pelo exército, a 3 de Ju-
lho, já era acusado num caso referente à sua fuga da 
prisão, aproveitando a rebelião popular que derrubou 
o seu antecessor, Hosni Mubarak.
A acusação foi tornada pública no mesmo dia em 

que foi anunciado pela justiça que Mubarak foi colo-
cado em liberdade condicional à espera de um julga-
mento num caso de corrupção, mas permanece detido 
devido à acusação sobre a sua responsabilidade na 
morte de 846 manifestantes, nos proetsto que leva-
ram à sua queda.

pais poderão controlar 
naVegação dos filhos 
pelo chroMe
O Google quer tornar a navegação pelo Chro-

me mais segura, e para isso fará com que edi-
ções futuras do browser venham com opções de 
controlo de acesso. Dessa forma, os pais poderiam 
obrigar os filhos a passar por uma área específica 
na hora de visitar a Internet.

A novidade apareceu 
na versão Canary do 
Chrome, que é usada por 
desenvolvedores para 
testes, e então tornada 
pública pelo Browser 
Fame. É possível ver 
opções para escolha de 

imagem e nome do utilizador, tudo feito pelo admi-
nistrador, que ainda decide o que o outro poderá ace-
der.

oeiras: tribUnal MantéM 
isaltino fora da corrida
O Tribunal Judicial de Oeiras confirmou esta 

segunda-feira que Isaltino Morais não pode-
rá concorrer à Assembleia Municipal de Oeiras 
nas eleições autárquicas.

A primeira decisão foi 
tomada a 13 de Agosto, 
mas o movimento “Isal-
tino Mais à Frente”, li-
derado por Paulo Vistas, 
prometeu recorrer da de-
cisão, apoiando Isaltino 
Morais, autarca suspenso 

em Oeiras, de se manter como candidato à Assem-
bleia Municipal. O recurso nada alterou na decisão 
de impedimento de Isaltino Morais. O autarca está 
preso na Carregueira, em Sintra, a cumprir pena de 
dois anos por branqueamento de capitais e fraude fis-
cal.

hospitais dispensaM 1795 fUncionários
O Hospital Universitário de Coimbra perdeu 

267profissionais de saúde em apenas um ano.

Os hospitais e os centros de saúde do Estado dispen-
saram 1795 funcionários em apenas um ano. Contas 
feitas, o Serviço Nacional de Saúde perdeu por dia 
cinco trabalhadores, entre junho de 2012 e junho des-
te ano.
Segundo os dados da Direção-Geral da Administra-

ção e do Emprego Público (DGAEP), a redução de 

funcionários ocorreu em 31 dos 36 hospitais, tanto 
nos estabelecimentos públicos como nos de parcerias 
público — privadas (EPE), assim como nas unidades 
de saúde locais. A recente unidade local do Nordeste 
foi o único centro a escapar à redução de pessoal, ao 
contratar 62 pessoas.
A Grande Lisboa e o Porto foram as regiões que 

mais sofreram com os cortes do Ministério da Saúde, 
redução que chegou aos 11% em 2012 e que se prevê 
que chegue aos 17% este ano. Os hospitais da capital 
dispensaram 635 trabalhadores, enquanto as unida-
des hospitalares da Invicta perderam 344 pessoas. Já 
o Hospital Universitário de Coimbra foi a unidade 
que mais funcionários perdeu, 267 apenas num ano. 
A contrariar a tendência de redução esteve o hospital 
psiquiátrico Magalhães Lemos, no Porto, que contra-
tou 106 trabalhadores. A par deste, mais quatro hos-
pitais recrutaram em conjunto 140 profissionais.
O Governo espera alcançar a meta de redução de 

trabalhadores anual de 2%, acordada com a troika, 
como diploma de requalificação que aguarda luz ver-
de do Tribunal Constitucional e como programa de 
rescisões.

canadá coM Maior
níVel escolar do MUndo
De acordo com o relatório Education at a Glan-

ce 2012, divulgado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico, o Ca-
nadá mantém-se na liderança como o país mais 
educado do mundo.

De facto, a percentagem da população com ensino 
superior aumentou de 40 por cento em 2000 para 51 
por cento em 2012.

Em 2010, quando o relatório foi publicado pela últi-
ma vez, o Canadá era o único país com mais de meta-
de da sua população com ensino superior (graduação 
e pós-graduação). E assim se mantém.
O Canadá é seguido por Israel com 46 por cento, 

pelo Japão com 45 por cento, e pelos Estados Unidos 
com 42 por cento.

VUlcão acorda no Japão
Foram precisos 60 camiões para retirar as cin-

zas acumuladas nas ruas da cidade de Ka-
goshima, no Japão.

O vulcão Sakurajima, de 
1.117 metros de altura, en-
trou, este domingo, em 
erupção. Uma nuvem de 
cinzas com mais de 5 mil 
metros cobriu a região e 
foram lançadas pedras até 

1.800 metros de distância.
A rádio japonesa NHK informou, esta segunda-fei-

ra, que a nuvem de fumo paralisou temporariamen-
te os serviços ferroviários em Kagoshima, a cidade 
mais próxima do vulcão.

aleManha poUpa
41 Mil Milhões coM crise
Em média, a taxa de juro em novas emissões de tí-

tulos de dívida pública caiu quase um ponto per-
centual, no referido período, porque os investidores 
veem a Alemanha como um credor particularmente 
fiável, tendo em conta a solidez das finanças públi-
cas. A economia com as taxas de juro, associada a 
receitas fiscais acima do esperado, permitiu à Alema-
nha reduzir as necessidades de financiamento, tendo 
optado por reduzir os montantes e por emissões de 
mais longo prazo e, por isso, a taxas mais favoráveis.
Entre 2009 e 2012, a emissão de dívida alemã a cur-

to prazo, com vencimento inferior a três anos, caiu 
entre 51 e 71%.
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CRÓNICAS

escolhi UM candidato

Ponto 1 - Nesta pré-campanha eleitoral sinto 
necessidade de falar um pouco sobre o que sei 

ou vou ouvindo acerca dos candidatos à Câmara 
Municipal da minha cidade – Ponta Delgada.
Pelo Partido Social Democrata temos uma figura in-

teressante que já se encontra ao serviço da Autarquia 
há algum tempo. Dizem por aí que é boa pessoa. Tal-
vez. Não o conheço o suficiente, nem ao seu trabalho, 
para dizer muito ou pouco sem faltar à verdade. 

Já no que se refere ao Dr. José Contente conheço 
bem o seu projecto e algo sobre a pessoa. E entendo, 
como cidadã, ser meu dever passar essa informação a 
quem me lê e/ou me ouve.

Curiosa a força deste homem que durante dezasseis 
anos no Governo dos Açores tanto e tão bem fez pela 
Região. Curiosa a força deste homem quando afir-
ma convictamente que internacionalizará a cidade de 
Ponta Delgada, explicando metas, objectivos viáveis, 
soluções reais e possíveis.

Não será, também, uma pessoa de bem? 
Ao ter nos seus projectos para a Autarquia o inves-

timento no emprego e nas questões sociais concretas 
em parceria com o governo está a dar esperança às 
pessoas que tanto dela necessitam em tempos de crise 
económica e social. O candidato pelo partido socia-
lista não faz afirmações levianas e sem fundamento 
quando, olhos nos olhos, nos diz da sua vontade de 
ajudar quem mais precisa.
Espero que o povo esteja atento a este homem bom 

– o Dr. José Contente – ouvindo com atenção as suas 
propostas para um trabalho profícuo na Câmara do 
maior concelho dos Açores.

Ponto 2 – O CASAL
Sob o céu azul da Ilha a montanha desenhava-se 

serenamente naquela manhã. Coberta de vegetação 
verde de vários verdes feita olhava sobranceiramente 
os homens que por ela passavam sem a compreen-
der nem apreender. Porque as montanhas, tal como 
as árvores e as pedras também necessitam do olhar 
a crescer de admiração sobre a sua beleza rara e pro-
tectora de catástrofes vindas do interior da terra que 
por vezes as rasga soltando brados e lumes de tremer 
e de temer.
Mas os homens andavam atarefados procurando-se 

em recantos exteriores a si e às belezas que a natureza 
oferece cada manhã de cada dia de cada tempo huma-
no e divino. Por isso perderam aquela manhã da Ilha 
em que a montanha serenamente os olhava esperando 
um sorriso ou um afago.
O casal que seguia o trilho de terra passava desper-

cebido a alguém que por ali passasse apressado por 
afazeres cruéis que lhe retiravam tempo para descan-
sar o olhar no azul do céu, nos verdes de vários ver-
des feitos, no escutar do silêncio profundo e bondoso 
transportador de serenidade e renovador de forças. 
Entre o casal e os que passavam só seres atentos aos 
mistérios do mundo podiam observar alguma dife-
rença. Era a matéria do espírito a afastar-se da ma-
téria da terra. E isso não é visível senão para almas 
puras desprendidas de interesses menores.

Tinham vivido amor raro e desprendido. Tinham em 
tempos gerado filhos que partiram à procura de ou-
tras gentes, outras felicidades. Hoje eram únicos na 
unicidade de interesses partilhados através de milha-
res de anos na contagem de tempo de deuses e não de 
homens. Porque os deuses sabem o comprimento dos 
dias que não são consumidos pelo nada das realiza-
ções vividas sem o trabalho em contraponto aos dias 
preenchidos com vigor e alma resultando em borda-
dos imensos feitos ponto por ponto sobre panos de 
beleza rara onde fios de alta delicadeza reproduzem 
pássaros e flores e folhas como quem dispõe jóias so-
bre veludo escuro a apresentar real beleza.

Por tal facto, a união perfeita do casal que seguia o 
trilho de terra antes seguido por outros seres de se-
melhante estatura afectiva isenta de prisões sociais 
ou outras pertencentes a almas desconhecedoras de 
segredos de beleza tão rara e preciosa, dizia eu que a 
união do casal a que aqui faço referência tinha laivos 
de sobrenatural apesar da sua vivência terrestre ser 
um facto não contestável. Por isso não parecia inte-
ressar-lhes senão o passo dado a cada momento do 
tempo que para os dois tinham reservado. Se alguém 
os viu, não os compreendeu. 
Porque os homens são mesmo assim.

A ÚlTImA TrETA DE bArAcK ObAmA
Opinião de Hélio bernardo lopes

A generalidade dos povos do Mundo sabe hoje, já indubitavel-
mente, o que sempre se soube, mas por igual se foi tentando ne-
gar. Mormente por parte da classe política europeia: os Estados 
Unidos espiam tudo e todos, amigos ou inimigos, terroristas ou pa-
cifistas. E nesta sua prática de quase sempre o alvo prioritário terá 
sido a União Europeia, e por uma razoável diversidade de razões. 
Algumas até muito compreensíveis, mas cuja explicitação não ope-
ro aqui, antes deixando a respetiva análise ao leitor.

Para o bem de todos nós, lá nos surgiu o corajoso e já muito raro 
Edward Snowden, espicaçado pela sua consciência perante quan-
to lhe foi dado observar ao longo da sua vida de trabalho na CIA, 
na NSA e na empresa onde mais recentemente trabalhava. Ele 
percebeu, sem margem para dúvida, que a própria Constituição 
dos Estados Unidos era violada a cada dia da sua vida de trabalho, 
para já não referir uma miríade de convenções e tratados.

Em face de uma tal realidade, não restou a Barack Obama outro 
caminho que não fosse o que se viu, ou seja, reconhecer a realida-
de, embora salientando a desculpa esfarrapada e falsa que se lhe 
ouviu: é para a defesa contra o terrorismo, incluindo a do próprio 
Ocidente e do Mundo em geral. Uma objetiva treta, como qualquer 
um de boa-fé percebe facilmente.

Mas Barack Obama teve de ir mais longe, assegurando agora 
que irá nascer uma nova era para a espionagem dos Estados Uni-
dos, com maior transparência, maior defesa da privacidade e maior 
controlo. Como costumo referir em muitos dos meus textos, esta é 
a fase do texto que permite que o leitor ria com gosto e esqueça um 
pouco as agruras do tempo que passa por entre nós.

E, como teria de dar-se, passando a existir uma nova instituição 
– continue a rir, caro leitor –, terá também de existir um seu contro-
leiro. Um controleiro que virá a ser o responsável pela privacidade 
e controlo da NSA… Bom, caro leitor, este é mais um momento 
que nos permitirá rir com rara satisfação. Claro que esse contro-
leiro, se realmente se quisesse usar de verdade, deveria ser uma 
personalidade equiparada, para todos os efeitos, a juiz do Supre-
mo Tribunal Federal. Simplesmente, esta é uma ideia que só de 
surgir ao pensamento do poder político norte-americano o faria 
corar terrivelmente, ou talvez ficar transparente. E como Barack 
Obama deverá perceber que a generalidade dos povos do Mundo 
não embarca num despautério explicativo deste tipo, lá se deitou a 
tentar convencer os norte-americanos – a classe política europeia, 
estando domada desde há muito, come o que os Estados Unidos 
lhe dão…– de que com a vitória de Vladimir Putin teria renascido 
algum clima antiamericano! No entretanto, a questão das armas 
permanece, como por igual se dá com Guantánamo e com… a 
espionagem. Sem espanto para mim, eis que se soube agora que 
Helmut Kohl chegou a preparar a deportação de metade dos turcos 
residentes na Alemanha. Veja o leitor o que passou pela cabeça de 
um dos tais democratas e construtores da famigerada União Euro-
peia, que nos conduziu à desgraça que se vai podendo ver, com os 
seus políticos até já a ser criticados pelos seus congéneres norte-
-americanos! É o preço, sempre caríssimo, de viver na Lua, como 
usa dizer-se, embarcando em modas mas sem pensar nas suas 
consequências. Mas se de Helmut Kohl foi criada a imagem de um 
dos construtores da União Europeia, assim se deu, por igual, com 
François Miterrand. E quem se não recorda daquela fotografia dos 
dois políticos de mão dada, respeitando um momento de homena-
gem às vítimas de um passado recente, como que assegurando 
que o futuro seria o de uma unidade histórica forte, mas suportada 
na correspondente diversidade? Hoje, conhecemos – e com que 
dor...– a realidade sobrevinda. Simplesmente, há perto de um mês, 
surgiu uma condessa espanhola, antiga espia norte-americana, re-
velando ao Mundo que François Miterrand assassinou, no Eliseu, a 
dois anos do fim do seu segundo mandato, um seu amigo de longa 
data. Não podendo pôr-se de lado objetivos, no mínimo, sublimi-
nares, a verdade é que a vaga de escândalos que vem varrendo 
a classe política de quase todo o Mundo, invariavelmente sem re-
solução judiciária capaz, torna enorme a probabilidade de que tal 
acontecimento possa ter tido lugar. E qual é o presidente francês 
que se não tem visto em bolandas com a Justiça?

Em síntese, mostra tudo isto, bem como o resto que se conhece 
ou facilmente percebe, que o triunfo neoliberal, com a globalização 
e uma largueza vasta de tolerância comportamental, acabou por 
transformar as atuais democracias em simples mentiras ou mesmo 
em fatores de desgraça para os povos que, sem um ínfimo de tra-
dições nesse domínio, por tal vereda se determinaram a embarcar. 
Aí estão o Iraque, o Afeganistão, a Síria, o Egito, a Tunísia, entre 
tantos outros casos, a mostrarem-nos como as modas podem re-
presentar um preço caríssimo para os povos. Por isso escrevi um 
dia, em momento que penso ter sido de felicidade: a democracia é 
uma ilusão, mas que funciona.
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Augusto Machado

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

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROFESSOR AIDARA

falo português

seJaM todos beM-Vindos

O bom filho à sua terra torna. Entre emigrantes 
e turistas, durante os meses de julho e agosto, 

a população nas aldeias de Portugal multiplica-
-se.  Eles vêm de todas as partes do mundo sen-
do a maioria da União Europeia, EUA e Canadá. 
Vêm pela altura das festas e romarias e enchem 
as povoações e as praias. “É o que nos vale para 
equilibrar as contas”, dizem alguns comerciantes.

Mas não é apenas o comércio que ganha com a vinda 
dos emigrantes e turistas – é só reparar na multidão 
que participa nas festas de verão para os emigrantes 
em Fátima no mês de agosto. Vieram crentes de todos 
os cantos do mundo. E as famosas festas em nome a 
N.S. da Agonia, em Viana do Castelo, também atraí-
ram centenas de milhares de pessoas. Há dias conhe-
ci um casal que veio do outro lado do Atlântico. Vive 
nos EUA há cerca de 35 anos, mas que regressa todos 
os verãos ao seu Minho para participar nas festas da 
sua terra. “Chega esta altura do ano e começa a mor-
der o bichinho... é a saudade de Nossa Senhora da 
Agonia e da nossa terra”, conta o António de 62 anos 
de idade na companhia da sua esposa Alzira de 60 
anos que acrescente: “Nos Estados Unidos trabalha-
mos muito, meu marido na construção e eu na limpe-
za em casas particulares. A vida foi muito difícil no 
princípio, tivemos que nos agarrar àquilo que apare-
cia. Passamos as passas do Algarve”. “Tínhamos que 
procurar ganhar a vida e melhorar a nossa situação, 

tínhamos duas crianças para criar. Felizmente, hoje, 
os nossos filhos já estudaram, têm bons empregos e 
vivem uma vida melhor – já não sofrem aquilo que 
nós sofremos quando chegamos à América”, justifica 
o marido da Alzira.

Do Norte a Sul do País, nota-se a invasão, (invasão 
no sentido positivo). As multidões estão em todo o 
lado: nos bancos as bichas são longuíssimas, os emi-
grantes aproveitam a visita ao país para tratar dos 
seus assuntos financeiros, no Registo Civil, para tra-
tar de um simples documento tive que esperar uma 
hora, e aí, notei, um elevado número de filhos e netos 
de emigrantes, já nascidos no estrangeiro, a requere-
rem  a nacionalidade portuguesa, o que é, um ato lou-
vável – encorajar os nossos descendentes, não apenas 
aprender a Língua de Camões mas também, sempre 
que possível, conhecer e viver as nossas tradições e 
respeitar as nossas origens.

Nas praias não há onde estender a toalha. Nos bons 
dias de praia, isto é, quando o tempo ajuda, é preciso 
ir cedo para se encontrar um bom sítio – à beira da 
água. Recentemente foram as festas do concelho de 
Vila Nova de Cerveira, que fica a dois kms da mi-
nha residência. Eu, a minha esposa e a nossa queri-
díssima neta Sophie, que nos deu o grande prazer e 
alegria de nos visitar, lá fomos à festa de Cerveira. 
1º problema foi o estacionamento. E a seguir surgi-
ram as dificuldades para se poder entrar no recinto 
das festividades... E porquê?, porque nesta vila bem 
portuguesa, nos dias de feira e de festas os nossos 
amigos galegos invadem a vila... Eles adoram vir às 
festas e fazer compras do lado português. E, desde 
que o Governo português e a Junta da Galiza deci-
diram construir a Ponte d`Amizade que liga as duas 
margens do rio Minho, tudo se tornou mais fácil e lu-
crativo,  especialmente para o comércio do lado por-
tuguês. Alguns exemplos: no Super Mercado “Pingo 
Doce” a maioria dos clientes são galegos, a grande 
maioria dos utentes da piscina de Cerveira, a qual eu 
frequento, também são galegos e até o Grémio do 
lado português, se não fossem os clientes galegos, 
já teria fechado... E, oxalá, continuem a vir, porque, 
quem vem por bem, é sempre bem-vindo. 

controle o seU fUtUro financeiro
Nelson Vallacorba 
TD Waterhouse Private Investment Advice

A necessidade é a mãe da invenção como se cos-
tuma dizer. Acabou-se o tempo em que a enti-

dade patronal ou o governo asseguravam aos em-
pregados o seu rendimento na reforma. Vivemos 
actualmente num mundo “faça você mesmo” e os 
canadianos estão a reconhecer isto e a assumir o 
controlo dos seu futuro financeiro, especialmente 
no que diz respeito ao planeamento da sua refor-
ma. O planeamento é ainda mais importante ago-
ra devido ao aumento da esperança de vida. 

Cada vez mais canadianos recorrem aos investi-
mentos pessoais como uma maneira de assegurar que 
têm rendimentos suficientes para  viverem conforta-
velmente na sua reforma. Muitos estão a considerar 
acções, obrigações, fundos mútuos e outros tipos de 
investimentos como uma maneira de assegurar o seu 
futuro. Existem boas razões para tal. Ao escolher in-
vestimentos bem diversificados, os investidores es-
palham o seu risco e beneficiam da tranquilidade que 
advém da monitorização dos seus investimentos por 
um consultor de investimentos profissional.

Muitos investidores tendiam, até recentemente  op-
tar por investimentos de “baixo risco”, como Certi-
ficados de Investimento Garantidos (GICs) e Títulos 
de emissão canadiana. Não obstante, a segurança 
excepcional disponibilizada por tais investimentos, 
os retornos raramente compensavam ,visto que não 
acompanham a inflação e imposto pago. 

O mundo mudou. Os canadianos estão cada vez 
mais a optar por investimentos de maior risco para 
terem uma posição financeira mais favorável a longo 
prazo.Assim fazendo, estão a começar a investir re-
gularmente, a colocar dinheiro de parte no âmbito do 
orçamento mensal, como pagar a renda ou hipoteca. 

Para tal, a melhor opção é um plano de contribuição 
pré-autorizado (PAC), estabelecendo um montante 
regular de dinheiro a deduzir da conta bancária. Este 
método dá ao seu dinheiro mais tempo para crescer; 
este crescimento poderá até ser isento de impostos 
se estiver concentrado em poupar para a reforma e a 
colocar dinheiro num RSP. O crescimento isento de 
impostos pode ser considerável. Suponha que coloca 
$250 todos os meses num RSP ao longo de 25 anos. 
Se o fundo crescer 6%, terá um investimento final de 
$169,484 ou $5,254 mais do que se fizesse um inves-
timento de $3,000 no final de cada ano. 

O importante é começar desde já. Quem hesita 

perde. Consulte um consultor de investimentos e es-
tabeleça uma estratégia que maximize as suas con-
tribuições mensais regulares. Investir deve ser uma 
prioridade sua. O seu consultor de investimentos será 
um interveniente valioso neste processo. É essencial 
que mantenha a sua estratégia de investimentos con-
sistente com as suas necessidades pessoais. O seu 
consultor de investimentos poderá ajudá-lo a realizar 
isto. Nunca é tarde para implementar uma estratégia 
de investimento.

Este artigo foi elaborado por TD Waterhouse Private 
Investment Advice para Nelson Vallacorba que é um 
Consultor de Investimentos na TD Waterhouse Pri-
vate Investment Advice e destina-se apenas para fins 
informativos. Não se trata de uma oferta ou solicita-
ção no que diz respeito à compra e venda de qualquer 
fundo de investimento, título ou outro produto e não 
fornece aconselhamento individual, financeiro, legal, 
de investimentos ou fiscal. Consulte o seu consultor 
jurídico e fiscal próprio. A TD Waterhouse Private 
Investment Advice é uma divisão da TD Waterhouse 
Canada Inc., uma subsidiária do The Toronto-Domi-
nion Bank. TD Waterhouse Canada Inc. – Membro 
do Canadian Investor Protection Fund (Fundo cana-
diano de protecção aos investidores). ® / O logótipo 
TD e outras marcas comerciais são propriedade do 
The Toronto-Dominion Bank ou de uma subsidiária 
totalmente detida no Canadá e/ou noutros países.

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

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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DOsEs: TEmpO:

90 mIN
prEpArAÇÃO:

lumE
E fOrNO

DIfIculDADE:
méDIO

prEpArAÇÃO:

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

INgrEDIENTEs:

VIDA ATIVA

polenta italiana

coQUetail: white rUssian
INgrEDIENTEs:

2 colheres sopa de farinha de trigo
2 colheres sopa de leite desnatado em pó dissolvi-
do em uma xícara de leite desnatado líquido
1/2 xícara de caldo de galinha
1/4 colher de chá de pimenta do reino
Gotas de molho de pimenta a gosto
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Fubá; Sal
4 ovos cozidos duros e em fatias
2 molhos de espinafre picados

Numa panela pequena, misture a farinha com 
o leite. Cozinhe, mexendo até encorpar. Aos poucos, 
adicione o caldo de galinha, a pimenta do reino e o mo-
lho de pimenta. Retire do fogo e misture 2 colheres de 
sopa de queijo ralado. Reserve. Numa grande panela, 
coloque o fubá e o sal aos poucos, adicione água, me-
xendo constantemente. Deixe ferver. Diminua o fogo. 
Cozinhe destampando por 15 minutos, mexendo fre-
qüentemente. Espalhe numa fôrma refratária untada 
com óleo. Espalhe o espinafre por cima da polenta. 
Arrume as fatias de ovo por cima e coloque o molho 
com o restante do queijo, 4 colheres sopa de farinha 
de rosca. Asse no forno até ficar levemente dourada.

25 ml vodka
25 ml Tia Maria ou Kahlùa
25 ml leite integral
6  cubos de gelo quebrados

Coloque metade do gelo numa coqueteleira. Des-
peje a vodka, Tia Maria ou Kahlùa e o leite. Agi-
te bem. Coe em copo(s) alto(s) com o restante do 
gelo. Sirva com um canudo. 

DICAS:
- Tia Maria é um licor sabor café derivado de uma 
receita jamaicana.
- Kahlùa é também um licor sabor café.

acesso a MedicaMentos 
inoVadores eM portUgal
Ministério emite nota relativa à alegada re-

cusa de medicamentos, aos doentes, pelos 
Institutos Portugueses de Oncologia.
A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), que está a trabalhar na constituição do For-
mulário Nacional do Medicamento, já aprovou os 
princípios orientadores da sua ação e definiu quais 
os medicamentos a adotar no tratamento da sida, 
esclerose múltipla e cancro da próstata, onde ainda 
não consta o medicamento em causa (abiraterona).
A criação do Formulário Nacional do Medicamen-

to, que já arrancou em algumas áreas (sida, esclero-
se múltipla e cancro da próstata), baseia-se na me-
lhor evidência científica verificada até ao momento. 
Refira-se que a nova legislação em nada impede os 
hospitais de utilizarem os medicamentos que não 
estão nas adendas, se existir justificação clinica.
O Bastonário da Ordem dos Médicos e o Bastoná-

rio da Ordem dos Farmacêuticos participaram nos 
trabalhos da Comissão de Farmácia e Terapêutica 
para o Formulário do Medicamento Hospitalar.
A definição de um formulário e a decisão de usar 

determinados medicamentos é a forma mais eficaz 
de garantir a qualidade dos tratamentos com medi-
camentos e assegurar que os doentes não sejam ex-
postos a riscos desnecessários e superiores a qual-
quer benefício de que possam vir a usufruir. Não é 
apenas, nem sobretudo, um mecanismo de conten-
ção de custos como se quer fazer crer.
Não é o Ministério, nem será, mas sim a CFT, 

onde participam os melhores especialistas do país, 
quem define quais os medicamentos a adotar. O 
Ministério da Saúde está empenhado em assegurar 
regras uniformes de forma a garantir a equidade das 
escolhas terapêuticas em todo o território nacional.
Nos últimos anos verificou-se uma banalização 

das AUE  - Autorização de Utilização Especial que 
impõe agora a necessidade de uma uniformização 
de regras, para a qual o Formulário vai contribuir 
decisivamente. Este Formulário será a garantia de 
mais equidade.
O Ministério da Saúde advoga que as AUE conti-

nuem a ser pedidos de autorização especiais e que 
sejam solicitadas sempre que se justifique e acom-
panhadas da devida fundamentação clínica. 

Por fim, refira-se que este tipo de notícia surge 
num momento em que o Ministério da Saúde tem 
procurado um diálogo com a indústria farmacêu-
tica. Nesse sentido, o Ministério da Saúde espera 
que a Industria Farmacêutica adote uma atitude 
realista e responsável, não contribua para a de-
sinformação e continue a colocar os interesses dos 
doentes e do Serviço Nacional de Saúde de Portu-
gal acima dos seus interesses particulares.
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saMsUng prepara relógio inteligente

O registo de uma patente nos Es-
tados Unidos da América traça 

um relógio com acesso à internet, ca-
pacidade de realizar e atender cha-
madas, receber e-mails e mensagens.
“Samsung Galaxy Gear” é o termo 

escolhido, pela Samsung, para registar 
o dispositivo junto do organismo que 
rege as patentes nos Estados Unidos da 
América. De acordo com o Cnet,  texto 
que veio agora a público traça um reló-
gio com acesso à internet, capacidade 
de realizar e atender chamadas, receber 
e-mails e mensagens.
Os esquemas que têm vindo a acom-

panhar este registo mostram que o dis-
positivo deve ter uma porta microUSB, 
colunas e, ainda, um ecrã tátil flexível. 
É também possível que o relógio utilize 
uma versão mais simples do Android.
É já no próximo mês que a marca 

deve apresentar o phablet Galaxy Note 
3, ocasião que pode ser aproveitada 
para revelar mais informações acerca 
do Gear.

sMartphones Já VendeM
Mais do QUe teleMóVeis
siMples
De acordo com o estudo da Gar-

tner, o número de smartphones 
vendidos, a nível global, no segun-
do trimestre deste ano aumentou 
46,5%. 
Este grande crescimento terá levado a 

que, pela primeira vez, tivessem sido 
vendidos mais smartphones do que te-

lemóveis simples, conhecidos por fea-
ture phones. As vendas dos telemóveis 
mais básicos caíram, segundo o mesmo 
estudo, 21% relativamente ao mesmo 
período do ano passado.
O número total de telemóveis ven-

didos durante o segundo trimestre 
de 2013 foi de 435 milhões de uni-
dades, um aumento de 3,6 por cento 

relativamente ao mesmo período do 
ano anterior. Destes, 225 milhões são 
smartphones, o que representa 51,8%. 
Como já se sabia, é a Samsung que li-
dera o mercado global dos smartpho-
nes, com 31,7% de quota de mercado, 

seguida pela Apple (18,8%). O top três 
fica fechado com a LG Electronics 
(3,8%). No top 5 há uma novidade sur-
preendente considerando a realidade 
do mercado nacional: a Lenovo ocupa 
a quarta posição, com 4,7%, ultrapas-
sando assim a ZTE (4,3%).
O mesmo estudo conclui que a Micro-

soft ultrapassou a BlackBerry, ocupan-
do agora o terceiro lugar na lista dos 
smarpthones ordenados por sistema 
operativo. Ainda assim, a quota de mer-
cado da Microsoft ainda é de apenas 
3,3% (tinha 2,6% no período homólo-
go de 2012). Pouco quando comparado 
com os 79% do Android e os 14,2% da 
Apple. Estes dois sistemas operativos 

tiveram comportamentos diferentes re-
lativamente ao ano passado: o Android 
subiu quase 15 pontos percentuais e o 
iOS desceu mais de quatro pontos per-
centuais.
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serVIÇos consulAres
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

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

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

AssocIAÇÕes e cluBes

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

centros

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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

rAncho FolclórIcos
Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAs
Igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

Câmbio do dólar canadiano
20 DE AGOSTO DE 2013

1 EURO = CAD 1.389490

INFORMAÇÃO
PRA QUEM 

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FOTO LUSO
Sylvio Martins             514.299.1593

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

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

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AGÊNCIAS DE VIAGENS

BANCOS

CANALIZADOR

CONSTRUÇÃO

CONTABILISTAS

DENTISTAS

ELECTRICIDADE

FARMÁCIAS

FOTOGRAFIA

FUNERAIS

IMPORTADORES

MERCEARIAS

MONUMENTOS

NOTÁRIOS

RESTAURANTES

TRADUÇÕES

TRANSPORTES

BOAS
FÉRIASBell Fibe: 880

Videotron: 255

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

POLíCIA, FOGO, AMBULâNCIA                 9-1-1
CIDADE DE MONTREAL               3-1-1
ACIDENTES DE TRABALHO      514.903.3000
AIDE JURIDIQUE                 514.842.2233
AJUDA SOCIAL                     514.872.4922
ASSURANCE AUTOMOBILE               514.873.7620
ASSURANCE-EMPLOI 514.644.4545
ASSURANCE MALADIE                514.864.3411
AUBERGE TRANSITION                514.481.0495
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
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Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo. 
Rosa: 514 278.3956

VIDENTE

EMPREGOS

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.

RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

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

vende-se equipamento para 
fazer vinho (completo).

514-648-9010

precisa-se de instalador para 
intalação de alumínio. 

514-362-1300

VENDE-SE

precisa-se de 
cozinheiro/a para o 

restaurante cantinho 
com experiência em 
cozinha portuguesa.

438-879-9926

M E M O R A N D U M
13º Ano de saudade

joaquim josé cabrita da silva
Nasceu em 20-09-1947
faleceu em 23-08-2000

Esposa, filha, restante família e amigos 
recordam com eterna saudade.

Será celebrada missa por sua intenção 
no próximo dia 23 de Agosto, pelas 18h30, 
na Igreja de Santa Cruz, 60 rua Rachel 
Oeste, Montreal.

Agradecemos antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
esta Celebração Eucaristica.

“A alma dos justos 
está na mão de 

Deus.”

31/2 na rua Bourbonière, para 
casal ou pessoa só. Já dispo-
nível.

514-252-8692
ou 514-255-1023

ALUGA-SE

Precisa-se de pessoa que sai-
ba instalar gibroc, pintar, arran-
jar portas, mudar fechaduras, 
etc. Trabalho geral de renova-
ções ligeiras. 514-601-8798

Operadoras de máquina de 
costura para casacos de se-
nhora. posição a tempo in-
teiro, 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 de uma senhora 
com experiência para fazer 
limpeza. 2 a 3 dias por sema-
na. Segunda e sexta-feira obri-
gatório.

514-739-9305

vende-se salão de 
cabeleireira todo 

equipado com boa 
clientela e muito 
bem situado na 
zona do plateau.

514-844-9652
514-257-9480

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

Esc.:514-374-4000
514 254-0216
514 949-3555

conceição moniz

Faleceu em Montreal no dia 15 de 
agosto de 2013, com 75 anos de ida-
de, a senhora Conceição Moniz, na-
tural da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores. Esposa do já falecido Sr. José 
Pereira.
Deixa na dor seus filhos José Manuel 
(Elia), Mario Jorge (Lucia), Carlos Al-
berto, Maria Inês (João), David (Gina), 
Pedro Miguel (Nathalie), Suzette (Nel-
son) e João. Seus 16 Netos, irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, assim 
como restantes familiares e amigos.

Podem enviar donativos em memória 
da falecida a Cedars Institute (NSABP 
Funds), 2155 Guy, 9e étage, Mon-
tréal, Qc, H3H 2R9 ou por telefone a 514-934-1934 ou internet 
www.cedars.ca.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino martins

O serviço fúnebre foi realizado, segunda-feira, 19 de agosto às
10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em cripta no Mauso-
léu Marguerite D’Youville, Notre-Dame-des-Neiges.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado 
e Bem-Hajam.

†

o MeU obJetiVo é de o 
aJUdar a atingir o seU!
Trabalharei consigo a elaborar uma estratégia detalha-
da de investimento que atenda as suas necessidades e  
objetivos específi cos e aos da sua família.
Além disso, manterei  contato permanente consigo, 
para  certifi car de que a sua estratégia continua a ser 
sufi cientemente fl exível para se adaptar a todas as eta-
pas do seu vida. Você pode ter certeza que eu tenho o 
mesmo  objetivo que o seu: fortalecer o seu sucesso 
fi nanceiro a longo prazo.
Telefone-me, sou Nelson Vallacorba, conselheiro 
em investimentos privados do TD Waterhouse Tel.: 
514-296-7208./ 450-681-6093

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

Precisa-se de senhora para 
limpeza de casa, 5 dias por se-
mana e tomar conta de crian-
ças de vez em quando.

lili: 438-824-8595

Procura-se uma senhora para 
limpeza de uma casa alguns 
dias durante a semana com 
experiencia. 

514-274-5356
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HOrIzONTAIs: 1. Medo mórbido. Contr. da forma apocopada da 
prep. com com o art. def. a (pop.). 2. Erro, culpa. Água que cai em 
gotas da atmosfera. 3. Corromper. Parcela. 4. Membro guarnecido 
de penas que serve às aves para voar. Contr. da prep. em com o 
art. def. os. Espécie de albufeira. 5. Levar vida de pirata. 6. Altar 
cristão. Órgão excretor que tem a função de formação da urina. 7. 
Que tem o mesmo nome. 8. Naquele lugar. Composição poética 
de assunto elevado e destinada ao canto. Dez dezenas. 9. Coisa 
delicada que se oferece. Diz-se de uma variedade de gatos, coe-
lhos e cabras de pêlo fino e comprido. 10. Avarento. Produzir tini-
do. 11. Qualquer abertura circular. Preparar (alimentos) ao fogo.
vErTIcAIs: 1. Primeira mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). 
Labareda. 2. Camarote quase ao nível da plateia. Azeitona. 3. 
Mamífero cetáceo muito voraz. Tratar com mimo. 4. Ruminante 
bovídeo. A favor. Discurso. 5. Relativo ao Irão. 6. Grande porção. 
Jornada. 7. Vide, caule lenhoso, alongado, flexível. 8. Abraço. 
Irmão dos pais ou dos avós. Variedade de carbonato de cálcio, 
usado especialmente para escrever no quadro preto. 9. Outra 
pessoa. Sólido de base circular ou elíptica, terminando em ponta. 
10. Planta gramínea. Fazer chaga. 11. Navega ao largo. Grande 
massa de água salgada que cobre cerca de três quartas partes da 
superfície do Globo.

soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONTAIs: 1. Esmo, Amigas. 2. Ou, Broa, Uro. 3. Clara, Sai. 4. Lato, Mago. 5. 
Nua, Idouro. 6. Os, Ácido, Mo. 7. Assear, Rol. 8. Frei, Raso. 9. Nau, Dardo. 10. Ali, Miar, 
As. 11. Rilhar, Agro. vErTIcAIs: 1. Eoceno, Fiar. 2. Sul, Usar, Li. 3. Ala, Senil. 4. Obra, 
Ásia. 5. Ratice, Uma. 6. Ao, Odiar, Ir. 7. Mas, Odrada. 8. Amuo, Sara. 9. Guiar, Ror. 10. 
Ar, Gomo, Dar. 11. Sono, Oleoso.

9
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lendas de toMar
A Lenda que vos trago de momento é uma das 

mais contadas em Thomar a seguir á da Sta 
Iria. Esta foi retira do livro “O ouro dos Templá-
rios “ de Maurice Guinguand e passa-se a cerca de 
3/4 Km do centro da cidade na estrada que con-
duz á barragem do Castelo de Bode, muito perto 
dos cardais mais um lugar romano.

Aqui fica:
“Na região de Tomar há um lugar onde, de noite, os 

espectros aparecem num cortejo macabro encontram-
-se no Reino das Sombras com criaturas subterrâneas 
e os guardas dos segredos escondidos.
Uma noite, uma mulher sensível e inspirada preten-

deu seguir os passos dos espectros e a sua sombra 
inquieta e curiosa juntou-se à dos peregrinos aluci-
nantes.
A mulher caminhou durante horas de um tempo ine-

xistente com um grupo de guerreiros armados, velhos 
caminheiros, enrrogados.
Sem ter ouvido um som, soube de repente que a 

marcha terminara. O cortejo insólito parou de repente 
numa clareira húmida, à saida de um bosque.
Foi então que a mulher conseguiu distinguir os 

companheiros com quem caminhara.
Todos tinham uma cruz idêntica sobre o coração .
Em volta de um poço de bordo gasto,que uma olivei-

ra morta cobria parcialmente com a sombra projec-
tada pelo luar, apareceram outras formas estranhas, 
quais animais ou plantas nascidos de outro tempo e 
que se juntaram à sombras .
Uma das sombras dirigiu-se à mulher “é aqui que 

travámos uma batalha e as pedras que vês ficaram 
avermelhadas devido ao sangue que correu.

Depois de termos encomendado a alma a Deus e à 
divina misericórdia da nossa Mãe na capela das Oli-
veiras, viemos até Nabância no intuito de suster a 
horda dos cúmplices do mal.
Foi aqui, perto da entrada deste subterrânio que con-

duz ao castelo que todos nós sacrificámos as nossas 
vidas, depois de termos lutado até à morte, na defesa 
da nossa Fé, do nosso Rei e dos nossos bens.
E já que aqui estás entre nós, vem mulher insensata! 

Verás o que nenhum ser vivo conseguiu ver há mui-
tos séculos”
A mulher estava nesta altura diante da abertura. Sem 

saber como, nem quando, esgueirou-se pela passa-
gem estreita. De cabeça baixa foi deslizando pela ga-
leria húmida impregnada de um cheiro enjoativo a 
bafio quente, a poeiras mortas. Seguio um caminho 
sinuoso e com solo escorregadio.
De repente a mulher ficou encadeada por uma luz 

súbita, quando abriu os olhos ficou fascinada com a 
visão! Entre os os montes de pedras preciosas viam-
-se tecidos de ouro e prata e muitas moedas.
As suas mãos escaldantes fecharam-se sobre moe-

das de ouro. Guardou-as no bolso do avental. Alguns 
instantes depois encontou-se de novo ao ar livre. 

Mais do que correr, voou até casa. De manhã, assim 
que acordou, foi ao avental procurou o bolso direito, 
onde tinha guardado as moedas de ouro. Uma quei-
madura fêla dar um grito, que abafou ao mesmo tem-
po que retirava a mão!”

Sabemos que são lendas, no entanto sabemos que 
nos dizem algo de verdade, e assim há que saber 
“separar o trigo do joio”.

A VOZ DE PORTUGAL
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cheguei a este país,para fugir a situações de 
violência familial. Era abusada pelo meu ma-
rido. No canadá comecei uma nova relação e 
depois de um certo tempo, a agressividade re-
começou.
Depois de visitar o sHAmAN e ter retirado toda 
a má energia e harmonizado a minha relação, 
ficámos em paz e estamos agora aproveitando 
o nosso romance. lEO

Descubri que tenho um grave problema de 
saúde. Nada e ninguém,nem mesmo os mé-
dicos podem curar-me. visitei o sHAmAN e a 
minha saúde começou a melhorar muito. Al-
guém próximo de mim,rogou-me uma praga 
de magia negra para me destruír. só o sHA-
mAN conseguiu descobrir a raiz do problema. 
Obrigado por me teres devolvido a minha vida. 
ArNAu

sofri de dores no estomago por mais de 10 
anos.Os médicos nunca conseguiram desco-
brir a causa.A minha família ficou marcada 
com este trágico acidente e tragédia.
Através do sHAmAN conheci a verdade e 
livrei-me das correntes negras de que era vi-
tima.mil obrigados sHAmAN. pHIlIp.

O meu casamento seguia feliz, até eu descobrir 
que o meu marido andava a enganar-me com a 
minha melhor amiga. foi a maior traição da mi-
nha. perdi os dois, meu marido e a minha melhor 
amiga.
caí numa grande depresão e queria terminar com 
a minha vida. Obrigado sHAmAN por me teres 
ajudado. NIcOlE .
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NICOLE .
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cAÇA PAlAVrAs

LAZER

clínica de optometria luso

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

gente grande 2
Gente Grande 2 é mais uma típica produção 

de Adam Sandler. Quem gosta desse estilo de 
comédia irá ao cinema e morrerá de rir, o restante 
faz bem em ficar em casa. Quem assistiu ao pri-
meiro longa já sabe o que esperar da sequência, 
que é, aliás, a primeira continuação de um filme 
do ator. Sinal de que algo está muito errado em 
Hollywood.
Vamos começar pelas boas notícias: Rob Schneider, 

que não anda numa boa fase, ficou de fora. Além, dis-
so, felizmente, a concepção de amizade masculina se 
tornou menos dependente de insultos e abusos. Isso, 
entretanto, não é sinal de amadurecimento. Não espere 
nada além de piadas sobre excrementos de qualidade 
duvidosa e a cena de abertura deixa isso.
A desafinada parceria entre Adam Sandler e o diretor 

Dennis Dugan, os mesmos do fraco Cada um Tem A 
Gêmea Que Merece, continua nesta comédia pregui-
çosa. O longa se resume a mostrar a vida dos quatro 
amigos em sua cidade natal no último dia de aula de 
seus filhos antes do verão. Lenny Feder (Sandler) se 
acomodou com a vida suburbana e está feliz com pe-
quenas vitórias, como expulsar um cervo de sua casa ou 
ajudar seu primogênito a conquistar sua primeira namo-
rada. De uma forma bizarra, o longa parece tentar mos-
trar que a vida de casado não é tão ruim quanto parece, 
mas faz exatamente o inverso, mostrando que é preciso 
recorrer a babaquices da adolescência para se divertir. 
As piadas são exageradas e não existe preparação entre 
elas. A consequência é uma coleção de sketches de bai-
xo nível conectada por uma rotina familiar entediante. 
Falando nisso, as esposas são tratadas como simples ob-
jetos. Seres com a obrigação de mostrar os seios, trocar 
fraldas e malhar (com o bebê). É estranho perceber que 
a principal função delas é agir como mães de seus mari-
dos mimados – é como se esse fosse o desejo secreto de 
Sandler. O que mais incomoda é ver atrizes como Sal-
ma Hayek, Maya Rudolph e Maria Bello fazendo esse 

papelão pura e simplesmente por dinheiro.
O mais curioso, entretanto, é ver como três roteiristas 

de comédia, um deles Sandler, são incapazes de cau-
sar gargalhadas a um público um pouco mais exigen-
te. O máximo que Gente Grande 2 consegue é arran-
car alguns sorrisos em cenas de humor que lembram, 
de longe, Os Trapalhões. Adam Sandler ligou de vez o 
automático e não dá mais a mínima para qualidade. Ele 
só quer repetir a mesma fórmula à exaustão para fazer 
dinheiro, sem medo do possível impacto negativo sobre 
as carreiras dos envolvidos. Ele faz isso, pois sabe que 
quem gostou de Gente Grande vai gostar da sequência.
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SOBE e DESCE

mOurINHO: QuANDO 
sAI mEsmO DE mADrID? 
José Mourinho já não é treinador do 
Real Madrid há dois meses, mas a re-
lação com o clube ainda pode piorar? 
Pode.

Tudo o que se passou foi doloroso e a história diz-
-nos que Mourinho não guarda muita coisa para 
ele. Já disse algumas, mas é seguro que muito 
estará ainda para ser revelado sobre os doloro-
sos três anos em Espanha. Agora empenhado em 
ser o senhor simpático (um papel para o qual tem 
vocação zero, o que pode tornar o desempenho 
penoso), Mourinho de vez em quando deixa es-

capar indiretas, logo 
ampliadas pela sem-
pre quente impren-
sa espanhola. Foi a 
piada do verdadei-
ro Ronaldo, mais a 
política do Real Ma-
drid e a pré-época 
na América, mérito 
dele, disse. Prova-
velmente até quinta-
-feira haverá outra. 
E depois mais uma. 

Mourinho é crescido e sabe o que faz. Aliás, já o 
faz há muitos anos, às vezes de forma brilhante. 
Mas mesmo assim vale a pena escrevê-lo: não 
pode desenvolver uma imagem dócil para consu-
mo inglês e manter uma frente de guerra (ainda 
por cima gratuita) com Espanha. Spa falso, fica-
-lhe mal, é incompreensível e pode passar a ideia 
de que ainda não fez o luto, ainda não deixou de 
corpo e alma o Real Madrid. Se esta relação en-
tre treinador e ex-clube é inútil, a dificuldade em 
ocultar o azedume para com Ronaldo chega a ser 
desagradável. No momento em que foi embora, o 
treinador disse, em entrevista, que o jogador se ca-
lhar achava que já sabia tudo. Estes dias na Amé-
rica já confirmaram que algo acabou partido entre 
ambos, com Ronaldo, mal, a aceitar responder a 
Mourinho. Os dois portugueses reencontram-se 
na madrugada de quinta-feira e de repente já cria-
ram um jogo paralelo entre eles, para consumo 
espanhol. Sinceramente não percebo a utilidade e 
creio que Mourinho devia mesmo sair de Madrid. 
De facto. Até para não permitir que adeptos fanáti-
cos do Real Madrid, aparentados com jornalistas, 
o insultem nos meios de comunicação social.

mONTErO A sAIr NA frENTE
Fredy Montero foi o rosto visível da ex-

celente entrada do Sporting de Leonardo 
Jardim na Liga. O avançado colombiano 
conseguiu três dos cinco golos da equi-

pa leonina frente ao Arouca. Se um avançado vive 
sobretudo de números, Montero sai na frente. No 

final da jornada 1 lidera a tabela de marcadores. 
Pode não querer dizer muito, mas para já con-
segue em apenas 90 minutos três golos. O ante-
cessor, Wolfswinkel, somou 14 em toda a edição 
2012/13. Montero levou a bola para casa e no fi-
nal, na conferência de imprensa, tratou de lembrar 
que estas coisas não acontecem todos os dias. 
É esse o bom espírito: manter a calma, mesmo 
quando tudo sai perfeito.

DESPORTO

espectadores: o pior
arranQUe de seMpre na liga
O arranque da Liga 2013/14 fica marcado pela 

mais baixa assistência na jornada inaugral 
desde 2007, ano em que a Liga portuguesa passou 
a controlar o registo de entradas.
Ao todo, estiveram 64.257 espectadores nos oito 

jogos da ronda, média de 8 mil 
por jogo. Alvalade teve o má-
ximo de entradas (29.629) e só 
em outro estádio, o de Guima-
rães, houve mais de 10 mil es-
pectadores (12.096). as visitas 
do Benfica aos Barreiros (4.500 
entradas) e do F.C. Porto ao 
Bonfim (6.219) ficaram aquém 
dessa marca, havendo ainda 
mais quatro jogos abaixo dos 
cinco mil espectadores. O registo mínimo vai para 
os 1.753 presentes na Amoreira, enquanto o duelo de 
europeus entre P. Ferreira e Sp. Braga não levou mais 
de 4.133 adeptos a Felgueiras.

A título de comparação, os 64.257 espectadores são 
menos 21.500 do que na época passada, altura em 
que a ronda inaugural teve 85.838 entradas. É verda-
de, porém, que este número foi influenciado pelo fac-
to de ter havido um Benfica-Sp. Braga na Luz, que só 

por si atraiu 53.357 espectadores. 
Mas há dois anos, no arranque 
da Liga 2011/12, Benfica e F.C. 
Porto também começaram fora 
de casa, e o total de espectado-
res foi, apesar de tudo, bem mais 
alto: 77.803, média de 9.725 por 
jogo.
Na outra temporada em que 

Benfica e F.C. Porto começaram 
fora de portas (2007/08) o total 

de espectadores da primeira jornada foi ainda mais 
alto: 95.921. A primeira jornada com mais assistência 
aconteceu em 2008/09, com 101.928 nos primeiros 
oito jogos, média de 12.741 por jogo.
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 p j v E D
1-man. city 3 1 1 0 0
2-man. united 3 1 1 0 0
3-Aston Villa 3 1 1 0 0
4-Chelsea 3 1 1 0 0
5-West Ham 3 1 1 0 0
6-Tottenham 3 1 1 0 0
7-Southampton 3 1 1 0 0
8-Fulham 3 1 1 0 0
9-Liverpool 3 1 1 0 0
10-Everton 1 1 0 1 0
11-Norwich City 1 1 0 1 0
12-Crystal Palace 0 1 0 0 1
13-Sunderland 0 1 0 0 1
14-Stoke City 0 1 0 0 1
15-West Bromwich 0 1 0 0 1
16-Arsenal 0 1 0 0 1
17-Hull City 0 1 0 0 1
18-Cardiff City 0 1 0 0 1
19-Swansea City 0 1 0 0 1
20-Newcastle 0 1 0 0 1

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

 p j v E D
1-barcelona 3 1 1 0 0
2-rayo vallecano 3 1 1 0 0
3-At. Madrid 3 1 1 0 0
4-Real Sociedad 3 1 1 0 0
5-Villarreal 3 1 1 0 0
6-Granada 3 1 1 0 0
7-Real Madrid 3 1 1 0 0
8-Athletic 3 1 1 0 0
9-Valencia 3 1 1 0 0
10-Espanyol 1 1 0 1 0
11-Celta de Vigo 1 1 0 1 0
12-Almería 0 1 0 0 1
13-Real Betis 0 1 0 0 1
14-Valladolid 0 1 0 0 1
15-Osasuna 0 1 0 0 1
16-Málaga 0 1 0 0 1
17-Sevilla 0 1 0 0 1
18-Getafe 0 1 0 0 1
19-Elche 0 1 0 0 1
20-Levante 0 1 0 0 1

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-lyon 6 2 2 0 0
2-monaco 6 2 2 0 0
3-Marseille 6 2 2 0 0
4-Saint-Étienne 6 2 2 0 0
5-Nantes 3 2 1 0 1
6-Valenciennes 3 2 1 0 1
7-Rennes 3 2 1 0 1
8-Stade de Reims 3 2 1 0 1
9-Lorient 3 2 1 0 1
10-Lille 3 2 1 0 1
11-Bastia 3 2 1 0 1
12-Nice 3 2 1 0 1
13-Paris SG 2 2 0 2 0
14-AC Ajaccio 1 2 0 1 1
15-Sochaux 1 2 0 1 1
16-Bordeaux 1 2 0 1 1
17-Évian TG 1 2 0 1 1
18-Montpellier 1 2 0 1 1
19-Toulouse 1 2 0 1 1
20-Guingamp 0 2 0 0 2

França
lIgue 1

 p j v E D
0-Atalanta  0 0 0 0 0
0-bologna  0 0 0 0 0
0-Chievo  0 0 0 0 0
0-Internazionale  0 0 0 0 0
0-Juventus  0 0 0 0 0
0-Lazio  0 0 0 0 0
0-Milan  0 0 0 0 0
0-Parma  0 0 0 0 0
0-Roma  0 0 0 0 0
0-Torino  0 0 0 0 0
0-Udinese  0 0 0 0 0
0-Sampdoria 0 0 0 0 0
0-Cagliari  0 0 0 0 0
0-Catania  0 0 0 0 0
0-Fiorentina  0 0 0 0 0
0-Genoa  0 0 0 0 0
0-Livorno  0 0 0 0 0
0-Napoli  0 0 0 0 0
0-Hellas Verona  0 0 0 0 0
0-Sassuolo 0 0 0 0 0

ItálIa
serIe a

Liverpool 1-0 Stoke City
Arsenal 1-3 Aston Villa

Norwich City 2-2 Everton
Sunderland 0-1 Fulham

West Bromwich 0-1 Southampton
West Ham 2-0 Cardiff City

Swansea City 1-4 Man. United
Crystal Palace 0-1 Tottenham

Chelsea 2-0 Hull City
Man. City 4-0 Newcastle

Real Sociedad 2-0 Getafe
Valladolid 1-2 Athletic
Valencia 1-0 Málaga

Barcelona 7-0 Levante
Osasuna 1-2 Granada

Real Madrid 2-1 Real Betis
Sevilla 1-3 At. Madrid

Rayo Vallecano 3-0 Elche
Celta de Vigo 2-2 Espanyol

Almería 2-3 Villarreal

Sochaux 1-3 Lyon
Marseille 2-0 Évian TG

Bastia 2-0 Valenciennes
Nice 2-1 Rennes

Stade de Reims 2-1 Lille
Saint-Étienne 1-0 Guingamp

Toulouse 1-1 Bordeaux
Monaco 4-1 Montpellier

Lorient 2-1 Nantes
Paris SG 1-1 AC Ajaccio

Sampdoria 25/08 Juventus
Lazio 25/08 Udinese

Cagliari 25/08 Atalanta
Fiorentina 25/08 Catania

Hellas Verona 25/08 Milan
Internazionale 25/08 Genoa

Livorno 25/08 Roma
Napoli 25/08 Bologna
Parma 25/08 Chievo

Torino 25/08 Sassuolo

Grupo EstE

O médio mostrou-se satisfeito com o regresso do treinador a Stamford Bridge

laMpard: «MoUrinho VoltoU a casa»
Frank Lampard elogiou o 

regresso de José Mourinho 
ao Chelsea e ainda o ambiente 
que se sentiu no jogo com o 
Hull. «Foi brilhante», apontou 
o médio à «Sky Sports», acres-

centando: «A multidão adorou 
e ele [Mourinho] também. 
Obviamente, foi muito pro-
fissional e esteve concentrado 
no jogo, mas foi um grande 
ambiente. Ele voltou a casa. 

Sabemos o quanto o clube sig-
nifica para ele e o que ele re-
presenta para os adeptos.»
Mourinho mostrou-se sensi-

bilizado com a receção calo-
rosa que recebeu no regresso 
a Stamford Bridge: «Deu-me 
ainda mais segurança quanto 
à decisão que tomei. Por isso, 
agradeço-lhes e esperamos po-
der dar-lhes o que merecem. 
Mas quando o jogo começou, 
fixei-me apenas no relvado, 
e eles deram-me mais do que 
merecia. A partir de agora, de-
vem apoiar os jogadores.»
O Chelsea venceu o Hull, por 

2-0, em jogo da primeira jor-
nada da Premier League. Os-
car marcou primeiro, Lampard 
fixou o resultado. O médio 
acabou por redimir-se do pe-
nalty desperdiçado, logo aos 6 
minutos.

fc porto: há 12 anos
seM perder na estreia

ÚLTIMA DERROTA EM ALVALADE

O FC Porto não perde na 
estreia na Liga há 12 

anos. É preciso recuar até 
2001/02 para se encontrar 
uma entrada completamente 
em falso do atual campeão.
Em agosto de 2001, os dra-

gões visitaram o José Alvala-
de, cenário que não se repete 
devido aos condicionalismos 
do sorteio da Liga desde há 
uns anos a esta parte, e perde-
ram.
O autor da proeza foi o rome-

no Marius Niculae, que bateu 
Ovchinnikov aos 69 minutos 
desse encontro inaugural. O 
FC Porto era então treinado 
por Octávio Machado, que se-

ria substituído por José Mou-
rinho, com os dragões a ter-
minarem na terceira posição, 
um lugar que só repetiram em 
2009/10.

 j v E D p
1-Sporting KC 25 11 6 8 39
2-NY Red Bulls 25 11 6 8 39
3-Impact Montréal  23 11 5 7 38
4-Philadelphia U. 25 10 8 7 38
5-Houston D. 23 10 6 7 36
6-NE Revolution 24 9 6 9 33
7-Chicago Fire 23 9 4 10 31
8-Columbus Crew 24 8 5 11 29
9-Toronto FC 24 4 8 12 20
10-DC United 24 3 4 17 13

 j v E D p
1-Real Salt Lake 25 12 5 8 41
2-Colorado Rapids 26 10 9 7 39
3-Portland T. 23 9 11 3 38
4-LA Galaxy 24 11 4 9 37
5-Vancouver W. 24 10 6 8 36
6-Seattle S. 22 10 4 8 34
7-SJ Earthquakes 25 9 6 10 33
8-FC Dallas 24 8 9 7 33
9-Chivas USA 23 4 6 13 18

SJ Earthquakes 1-0 Sporting KC
NY Red Bulls 0-0 Philadelphia Union

Impact Montréal 2-1 DC United
Columbus Crew 2-0 Toronto FC
NE Revolution 2-0 Chicago Fire

Colorado Rapids 2-0 Vancouver W.
Houston Dynamo 3-1 Seattle S.LA 

Galaxy 4-2 Real Salt Lake
Portland Timbers 2-1 FC Dallas

grupO EsTE

grupO OEsTE

casillas sUplente: «pelo
Menos VoU Jogar o
troféU bernabéU»
A época mudou, o treinador também, mas Iker Casillas 

continua a ser suplente de Diego López no Real Madrid. 
A novela prossegue e promete fazer correr muita tinta nas 
próximas semanas. Pelo menos.
A imprensa espanhola, sobretudo os jornais de Madrid, anun-

ciam esta segunda-feira, com pompa, que Carlo Ancelotti é trei-
nador de um guarda-redes só. Um sério aviso ao dono da baliza 
da seleção espanhola. Porque se Diego López começou a época 
será ele a aposta do técnico italiano até final. Mesmo que este 
diga que não, que só decide jogo a jogo. Victor Valdés, guardião 

do rival Barcelona, não entende o que se passa com o compa-
nheiro da «Roja». «Surpreendeu-me! Na Taça das Confedera-
ções vi que estava bem e nesta última concentração também. Vi 
Iker fazer defesas que achava que não se podiam fazer. Para mim 
é o melhor, mas não posso dizer mais nada porque não é o meu 
balneário», sublinhou, durante uma conferência de imprensa 
realizada esta segunda. Por sua vez, as câmaras de televisão da 
Cuatro seguiram Casillas durante todo o aquecimento da partida 
frente ao Bétis, ou melhor durante parte do mesmo. Depois dos 
habituais alongamentos, Iker afastou-se para o meio-campo e 
deixou que fosse Mejía a cumprir o tradicional papel de suplente 
nos exercícios com Diego López. Depois, seguiu para o banco, 
e Mejía para a bancada. A reportagem do canal espanhol tenta 
ainda demonstrar, com legendas, uma conversa entre Casillas 
e o preparador de guarda-redes Juan Canales durante o mesmo 
aquecimento. O técnico perguntou-lhe como estava e o guarda-
-redes respondeu com ironia: «Homem, pelo menos, depois de 
tudo, vou poder jogar o Troféu Bernabéu.» Há dois anos, Iker 
foi relegado para o banco por José Mourinho no mesmo troféu, 
diante do Galatasaray, depois de ter ligado a Xavi para tentar 
acabar com a tensão durante os clássicos. Na altura, foi o prin-
cípio do fim da relação entre ambos. Na próxima quinta-feira, o 
Real Madrid disputa a mesma taça com o All Sadd.
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1-Moreirense 6 2 2 0 0 4 1
2-Chaves 6 2 2 0 0 3 0
3-u. Madeira 6 2 2 0 0 3 0
4-FC porto B 6 2 2 0 0 5 3
5-Atlético Cp 6 2 2 0 0 4 2
6-tondela 6 2 2 0 0 4 2
7-Penafiel	 6	 2	 2	 0	 0	 2	 0
8-portimonense 4 2 1 1 0 4 1
9-sporting B 3 2 1 0 1 3 2
10-Leixões 3 2 1 0 1 3 2
11-Marítimo B 3 2 1 0 1 2 2
12-sC Braga B 3 2 1 0 1 2 2
13-Desp. Aves 1 2 0 1 1 1 3
14-Benfica	B	 1	 2	 0	 1	 1	 2	 3
15-uD oliveirense 1 2 0 1 1 1 2
16-trofense 1 2 0 1 1 1 2
17-Feirense 1 2 0 1 1 1 4
18-sp. Covilhã 0 2 0 0 2 1 3
19-santa Clara 0 2 0 0 2 0 2
20-Beira-Mar 0 2 0 0 2 3 6
21-Ac. Viseu 0 2 0 0 2 0 3
22-Farense 0 2 0 0 2 0 4

  p J V E D GM Gs

1-sporting 3 1 1 0 0 5 1
2-rio Ave 3 1 1 0 0 3 0
3-Estoril praia 3 1 1 0 0 3 1
4-FC porto 3 1 1 0 0 3 1
5-V. Guimarães 3 1 1 0 0 2 0
6-sC Braga 3 1 1 0 0 2 0
7-Gil Vicente 3 1 1 0 0 2 0
8-Marítimo 3 1 1 0 0 2 1
9-Benfica	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 2
10-Nacional 0 1 0 0 1 1 3
11-V. setúbal 0 1 0 0 1 1 3
12-olhanense 0 1 0 0 1 0 2
13-Académica 0 1 0 0 1 0 2
14-p. Ferreira 0 1 0 0 1 0 2
15-Belenenses 0 1 0 0 1 0 3
16-Arouca 0 1 0 0 1 1 5

  p J V E D GM Gs

pOrTugAl 1-1 HOlANDA 
jogo de PrePArAÇão dA seleÇão A

P. Ferreira 0-2 SC Braga
Estoril Praia 3-1 Nacional

V. Guimarães 2-0 Olhanense
Sporting 5-1 Arouca

Belenenses 0-3 Rio Ave
Gil Vicente 2-0 Académica

Marítimo 2-1 Benfica
V. Setúbal 1-3 FC Porto

resultAdos

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

resultAdos PróXImA jornAdA
Marítimo B  21/08  Ac. Viseu
Trofense  21/08  Atlético CP
SC Braga B  21/08 U. Madeira
Portimonense  21/08  FC Porto B
Desp. Aves  21/08 Feirense
Leixões  21/08   Farense
Beira-Mar  21/08 Benfica B
Penafiel  21/08 Sporting B
Moreirense  21/08   Chaves
Tondela  21/08 Sp. Covilhã
Santa Clara  08/09 UD Oliveirense

Olhanense 24/08  18:00 P. Ferreira
Académica 24/08  20:15 Sporting
Rio Ave 25/08  16:00 V. Setúbal

Nacional 25/08  17:30 V. Guimarães
Benfica 25/08  17:45 Gil Vicente
Arouca 25/08  18:00 Estoril Praia
FC Porto 25/08  19:45 Marítimo

SC Braga 26/08  20:00 Belenenses

2ª jornAdA

liga arranca seM eMpates, 
coM chUVa de golos e 
sporting líder
Comecemos pelo mais in-

vulgar: oito vencedores, oito 
derrotados, nenhum empate no 
arranque da Liga. Uma coisa 
assim já não acontecia há 41 
anos, desde a primeira jornada 
da temporada 1972/73.
Outra raridade da última dé-

cada: Sporting na liderança, 
algo que não sucedia há pre-
cisamente seis anos, desde a 
jornada inaugural da tempora-
da 2007/08. Aliás, desde que 
os leões conquistaram o título 
nacional pela última vez, em 
2002, a liderança só aconteceu 
por cinco vezes. E se a equipa 
de Leonardo Jardim a manti-
ver ao cabo da segunda ronda, 
conseguirá o melhor registo 
nesse particular na era pós-
-Boloni, já que Fernando San-
tos (uma jornada em 2003/04), 
José Peseiro (duas, intercala-
das, em 2004/05) e Paulo Ben-
to (uma em 2007/08) nunca ti-
veram duas semanas seguidas 
no topo da tabela.

Na goleada do Sporting ao 
Arouca, outra raridade: o hat-
-trick de um estreante na Liga, 
o colombiano Freddy Mon-
tero. Algo que não acontecia 
há três anos, desde que o vi-
maranense Marcelo Tosca-
no se apresentou aos adeptos 
portugueses com três golos 
na Choupana, ao Nacional. E 
por falar em golos, venha daí 
outra raridade: 26 nesta pri-

meira ronda, média superior a 
três por jogo. Melhor, só há 17 
anos, no arranque da tempora-
da 1996/97: 34 em nove jogos.
Menos rara (nada rara, mes-

mo, atendendo aos últimos 
nove anos) a estreia falhada do 
Benfica na Liga. E a série já 
vai em três derrotas e seis em-
pates no arranque, desde que 
a equipa de Trapattoni conse-

guiu vencer o Beira-Mar, em 
2004/05. Uma tradição que 
Jorge Jesus continua a não 
quebrar, ele que soma três em-
pates e duas derrotas nos seus 
cinco inícios de temporada pe-
los encarnados.
A raridade existe, sim, no 

facto de o Marítimo vencer 
o Benfica nos Barreiros: para 
a Liga, isso não acontecia há 
mais de onze anos, desde maio 
de 2002. Daí para cá, havia 
oito vitórias encarnadas e três 
empates. Mas, lá está, ainda 
não tinha havido um Maríti-
mo-Benfica na primeira jorna-
da.

Numa ronda com várias 
curiosidades avulsas, o hat tri-
ck de Montero ofuscou outra 
estreia com impacto (Maazou, 
autor do bis que deu o triunfo 

ao V. Guimarães) e ainda os 
dois golos de Evandro, primei-
ro médio a bisar na Liga, e um 
dos grandes responsáveis pela 
reviravolta do Estoril, a pri-
meira da prova.
Destaque para a entrada fa-

lhada dos dois promovidos, 
Belenenses e Arouca, que se 
mantêm nos lugares da cauda. 
Os azuis do Restelo assinam 

mesmo a pior entrada em cena 
dos últimos 11 anos: desde o 
Penafiel, em 2004, que nenhu-
ma equipa entrava na Liga a 
perder em casa por três golos.
Goleado em Alvalade, o 

Arouca apresentou a curiosida-
de de jogar de início com dez 
portugueses, enquanto Benfica 
(um) e F.C. Porto (dois) estão 
no extremo oposto. O primei-
ro golo da Liga coube a um 
central, Paulo Vinicius (há um 
ano tinha sido Steven Vitória) 
no jogo que assinalou o fim do 
enguiço do Sp. Braga diante 
do Paços de Ferreira, a equipa 
que na época passada lhe reti-
rou o estatuto Champions. Os 
pacenses, em vésperas de es-
treia na mais importante pro-
va de clubes, entram na Liga 
2013/14 como tinham saído da 
anterior: a perder, 0-2, com um 
adversário que, pelo menos 
nesta sexta-feira, pareceu cla-
ramente acima das suas possi-
bilidades.
O romeno Mladen, do Olha-

nense, teve o duvidoso privilé-
gio de protagonizar a primeira 
expulsão da Liga, sendo o seu 
exemplo seguido por Draman, 
do Gil Vicente (primeira equi-
pa a ganhar com um homem a 
menos) e, depois, por Kieszek, 
do V. Setúbal.
O lance protagonizado pelo 

polaco e por Josué terá sido a 
única nota invulgar na última 
de três reviravoltas da ronda, a 

vitória do F.C. Porto em Setú-
bal: foi a 14º consecutiva para 
os dragões no Bonfim, onde 
não perdem desde 1983. A 
arbitragem de João Capela es-
teve no centro das críticas de 
José Mota, e alimentou a dis-
cussão nas redes sociais, nas 
horas seguintes. E, aqui, não 
houve, mesmo, qualquer ves-
tígio de raridade. 

TErÇA-fEIrA
Shakhter (Cazaquistão) 2-0 Celtic (Escócia)
Lyon (França) 0-2 Real Sociedad (Espanha)

Paços de Ferreira 1-4 Zenit, Rus
PSV Eindhoven (Holanda) 1-1 AC Milan (Itália)

Viktoria Plzen (Rep. Checa) 3-1 Maribor (Eslovénia)
QuArTA-fEIrA

Dínamo Zagreb (Croácia)-Austria Viena (Austria), 14h45
Ludogorets (Bulgária)-Basileia (Suíça), 14h45

Steaua Bucareste (Roménia)-Legia Varsóvia (Polónia), 
14h45

Schalke 04 (Alemanha)-PAOK Salónica (Grécia), 14h45

PrImeIrA mão do PlAy-oFF dA lIgA dos cAmPeÕes



A Voz de PortugAl  |  21 de Agosto de 2013  |  P. 24


