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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Socializem

7

Estado pagou à troika
mais dE 1.120 milhõEs 
EstE ano VER PáGinA 9

Francisco prEvê a própria 
mortE para (muito) brEvE

4

mEtro mazda ao 
sErviço da comunidadE
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cArNEIrO: Carta Dominante: 
Carro, que significa Sucesso. Amor: 
Poderá surgir uma nova amizade 
ou um novo relacionamento. Saú-

de: A atividade laboral exige-lhe demasiado 
esforço físico ou mental. Durma mais para 
recuperar energias. Dinheiro: Uma maior 
capacidade de resolução e gestão poderão 
conduzi-lo ao bom caminho. Números da 
Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOurO: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Tendência para romper 
definitivamente com uma situa-

ção que já há muito tempo lhe causava 
mau estar. Saúde: Sentir-se-á mais enér-
gico se praticar desporto. Dinheiro: Boas 
oportunidades de negócio. 
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

gémEOs: Carta Dominante: A 
Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Será elo-
giado pela sua tolerância e com-

preensão. vai ter momentos de grande 
felicidade, bem merecidos porque muito 
se esforçou para o conseguir. Saúde: O 
bem-estar físico vai acompanhá-lo durante 
toda a semana. Tenha algum cuidado com 
os seus olhos. Dinheiro: Poderá receber 
uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Apren-
da com os seus erros, de modo 
a não os cometer segunda vez. 

Pense bem naquilo que quer para não 
magoar os outros. Saúde: O cansaço to-
mará conta de si. A atividade laboral exi-
ge-lhe demasiado esforço físico ou men-
tal. Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Seja mais determinado nos ob-
jetivos a que se propõe.  
Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

lEÃO: Carta Dominante: 9 de 
Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Invista mais no seu relacio-
namento. Estará muito carente, 

procure ser mais otimista quanto ao seu 
futuro sentimental. Saúde: Semana indi-
cada para se dedicar ao exercício físico. 
Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito 
que tanto deseja e merece. Período posi-
tivo para colocar em marcha projetos.
Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

vIrgEm: Carta Dominante: Rei de 
Paus, que significa Força, Coragem 
e Justiça. Amor: Terá a capacidade 
de perdoar o mal que lhe fizeram. 

Poderá surgir uma nova amizade ou um 
novo relacionamento. Saúde: Poderá sofrer 
de problemas no estômago. Dinheiro: A sua 
opinião profissional será valorizada. Uma 
maior capacidade de resolução e gestão 
poderão conduzi-lo ao bom caminho.Nú-
meros da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de 
Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção 
aos seus filhos. Não espere que 

o amor vá ter consigo, procure ser você 
a distribuir amor pelas pessoas que o ro-
deiam. Saúde: Evite ambientes poluídos. 
Não esteja à espera de se sentir mal para 
ir ao médico, faça um exame médico com-
pleto. Dinheiro: A sua situação financeira 
sofrerá algumas alterações.  Números da 
Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Espadas, que signifi-
ca Guerreiro, Cuidado. Amor: terá 
a força e a determinação neces-

sárias para fazer o que tem que ser. Seja 
mais compreensivo com o seu par. Saú-
de: Modere os condimentos. O excesso 
de sal é-lhe prejudicial.  Dinheiro: Período 
favorável ao desenvolvimento dos seus 
projetos. Época favorável para pedidos 
de empréstimo, seja prudente. Números 
da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Dê mais 
atenção à sua cara-metade. Ela 

precisa muito do seu ombro amigo. Saú-
de: Poderá sofrer um grande descontrolo 
nervoso. Dinheiro: Atravessa um período 
em que tem que enfrentar alguns proble-
mas de ordem económica. Os problemas 
financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de 
sono. Números da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: Visite um fami-
liar que já não vê há algum tempo.  

Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o 
espelho da nossa alma, nunca se esque-
ça disso. Dinheiro: Grandes mudanças a 
nível profissional. Tente controlar a impul-
sividade nos seus gastos. Números da 
Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AquárIO: Carta Dominante: O 
Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Está preparado para en-
frentar as novas emoções que o 

esperam. Poderá ser injusto com a sua 
cara-metade, cuidado. Saúde: Contro-
le os níveis de açúcar existentes no seu 
sangue. 
Dinheiro: Tendência para se exaltar sem 
razão com um colega de trabalho. Tente 
não andar muito tenso.
Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

pEIxEs: Carta Dominante: 8 de 
Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: Semana propícia a 
novos encontros amorosos. 

Saúde: A sua boa disposição contagiará 
os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a no-
vos investimentos. 
Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

4231-b, boul .st-laurent, 
québec, canada, H2w 1z4

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
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Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou par-
tielle est strictement interdite 
sans notre autorisation écrite. 
Les auteurs d’articles, photos 
et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

programação 
sEmanal

quArtA-fEIrA
27 DE AgOstO                             
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 viseu
08:00 jornal da tarde
09:13 biosfera
09:45 verão total
 viseu
13:00 portugal em Direto
14:02 vida Animal em 
 portugal e no mundo
14:11 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:01 livre pensamento
16:29 O preço certo
17:18 Os Nossos Dias
18:00 telejornal madeira
18:32 telejornal Açores
19:04 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:35 água de mar
21:19 livre pensamento
21:46 portugueses pelo mundo
 seul - coreia
22:32 cuidado com a língua!
 Detetives
22:48 biosfera
23:18 5 para a meia-Noite
00:21 telejornal Açores
00:57 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
28 DE AgOstO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 beja
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
 Agricultura familiar
09:30 verão total
 beja
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 correspondentes
16:35 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:20 correspondentes
21:45 fatura da sorte
21:55 portugueses pelo mundo
 praga
22:50 biosfera
 Agricultura familiar
23:205 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
29 DE AgOstO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 carrazeda de Ansiães
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 biosfera
 cluster Energia verde
09:30 verão totalDireto
 carrazeda de Ansiães
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 visita guiada
16:35 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:20 visita guiada
21:50 portugueses pelo mundo
 banguecoque
22:40 tanto para conversar
 gabriela moira, sandra
  vilarinho e Adriana 
 pimenta
23:255 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
30 DE AgOstO                               
01:30 Estranha forma de
 vida - uma História da
 música popular 
 portuguesa
02:05 biosfera
 Dieta mediterrânica

02:35 só Energia
03:00 bom Dia portugal
06:00  verão total
 compacto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 programa a designar
09:45 Inesquecível
 Amélia muge, manuel
 coelho e rui de sá
11:15 programa a designar
12:00 Atlântida (madeira)
14:00 programa a designar
15:00 telejornalDireto
16:05 percursos
17:00 programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00 cOOli
21:10 telejornal madeira
21:40 telejornal Açores
22:15 programa a designar
00:50 cOOli

DOmINgO
31 DE AgOstO                               
01:30 biosfera
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:15 programa a designar
07:05 Nha terra Nha 
 cretcheu 2014
08:00 jornal da tarde
09:15 Aqui portugal
 Avintes
13:15 só Energia
13:45 Arraiais madeirenses
15:00 telejornalDireto
16:15 cOOli
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 O preço certo ao vivo
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal Açores
23:00 programa a designar
00:10 Arraiais madeirenses

sEguNDA-fEIrA
1 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 torres vedras
08:00 jornal da tarde
09:30 verão total
 torres vedras
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 Especial saúde 2013
 meios de Diagnóstico
 in vitro
16:40 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:40 sinais de vida
22:25 bairro Alto
23:20 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
2 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
08:00 jornal da tarde
09:12 biosfera
09:44 verão total
13:00 portugal em Direto
14:01 vida Animal em 
 portugal e no mundo
14:09 ler +, ler melhor
14:17 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:01 biosfera
16:31 O preço certo
17:23 Os Nossos Dias
18:07 telejornal madeira
18:38 telejornal Açores
19:13 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:34 água de mar
21:19 biosfera
21:49 portugal 3.0
22:44 ler +, ler melhor
22:52 Especial saúde 2013
 Alimentação saudável
 e Atividade física:
  quais as regras do
 jogo?
23:25 5 para a meia-Noite
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FEsta Em honra do sagrado coração dE JEsus
sábADO, DIA 30 DE AgOstO: 18h30 - Terá lugar a eucaristia com pregação. Após 
os actos religiosos, haverá arraial abrilhantado pela Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal & animação musical com Jomani, Fatima Miguel,e Jimmy Faria.
DOmINgO, DIA 31 DE AgOstO: 14h00 - Missa Solene; 16h00 - Saida da procissão, 
o arraial com a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, Fátima Miguel, Jimmy 
Faria e Jomani. Varios divertimentos no parque da Igreja.

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

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

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

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

49$
por

mês1

   1 Go de dados2

   Chamadas ilimitadas
   em todo o tempo,3

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas4

      (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail5

v

Socializem

Pacote Standard

v
v

v

Inclut

l’AVANTAGE Fido

Telefones inteligentes
à partir de 0$

com entendimento Balance24 de 2 anos6

Fique em contacto com as redes sociais

CYAN MAGENTA DIE CYAN

YELLOW BLACK CYAN CYAN

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

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

AdMat 10,25"x13,5"

100 % 50 % 0 %

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

ROG14-Q3 023

 FINAL-LIVRÉ

GRAPHIQUES M&H | Cité Multimédia

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

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

Socialisez

Samsung Galaxy S4

Nokia  
Lumia 635

Moto G LTE Sony  
Xperia M2

Restez en contact avec vos réseaux sociaux

Téléphones intelligents  
à partir de 0 $

avec entente Balance24 de 2 ans6

›  1 Go de données2

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

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

›  Afficheur et  
Messagerie vocale5

Forfait standard

49 $
par 

mois1

 Inclut 

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

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

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

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

DO N
OT P

RIN
T

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

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

FidoDOLLARSMC        Use os seus FidoDOLLARS para economizar no seu próximo telefone

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

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

Domingo: 10h00-13h30

EDiTORiAL

o multibanco português 
é um modElo para o mundo

O sitema  Multibanco português, tornou-se um 
modelo para o mundo. Lançado em 1985, com 
apenas nove caixas automáticas, o desenvolvimen-
to da rede foi exponencial não só no tempo como 
na quantidade de tarefas que permite realizar. 

Hoje existem à volta  de 14 mil caixas automáticas, 
mais de 265 mil terminais de pagamento e cerca de 
90 serviços disponíveis.

a atividade do multibanco não se esgota nas caixas 
nem nos terminais. serviços como o home-banking, 
o pagamento e reembolso dos contribuimtes junto 
das Finanças, apenas são possíveis realizar eletro-
nicamente graças à rede desenvolvida pela siBs – 
sistemas interbancário de serviços. somos o país 
que tem mais operações disponíveis nos atM e pos 
«caixas multibanco e terminais». as facilidades que 
os bancos portugueses oferecem através de meios de 
pagamento eletrónico são a inveja de muitos países, 
diz fonte oficial da empresa. A rede multibanco per-
mite evitar o desperdício de cerca de 190 milhões de 
horas aos portugueses, o que representa uma pou-
pança de cerca de 750 milhões de euros à economia 
portuguêsa.

o dinamismo e inovação da rede foi já objeto de 
estudo noutros países e preencheu páginas de jornais 
em quase todo o mundo, mas atualmente portugal 
mostra sinais de recuo. a banca tem de perceber que 
está a ajudar  a fazer desmoronar um sistema muito 
útil à economia nacional. 

o Banco de portugal tem de ter aqui uma interven-
ção reguladora. a unicre, a empresa que gere a rede 
de terminais deve uma redução das taxas. ao longo 
dos anos, é certo que, na sequência de várias reuniões 

com a unicre, algumas taxas foram revistas em bai-
xa. ainda assim, continuam a ser desproporcionadas, 
considera a associação do comércio.

outro dos bebefícios dos cartões é a maior facili-
dade de combate à economia paralela e à fraude  e 
evasão fiscal. O Governo aprovou um diploma que 
obriga os bancos a revelarem às autoridades tributá-
rias todas as transações feitas através de meios ele-
trónicos, estando o Fisco a comparar as receitas que 
as empresas realizam nos terminais de pagamento 
automático e as delarações às Finanças, para efeitos 
de inspeção tributária.
Mais uma vez, vai ser sobretudo o pequeno comér-

cio o alvo mais fácil das Finanças.
os episódios de mal-estar multiplicam-se e não há 

dúvidas de que, quando a austeridade asfixia a eco-
nomia; começa a ter consequências devastadoras na 
coligação do governo psd – cds. 

Os pretextos do Tribunal Constitucional, definiti-
vamente já não fazem esquecer o protagonismo do 
dr.portas e do primeiro Ministro passos coelho, que 
fazem o contrário do que disseram antes e porque é 
fundamental saber fazer política. se não houver con-
sumidores para comprar o que as empresas produ-
zem, o país vai para o abismo. pode alterar-se o clima 
social, que até aqui tem sido fator de distinção. 

Os portugueses são pacíficos, mas há limites há 
descrença, ou mesmo ao desespero. neste contex-
to... até o de hábito calmo Agosto foi desastroso.
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mEtro mazda ao sErviço da comunidadE

O mercado dos carros oferece  fre-
quentemente  uma grande gama 

de marcas e modelos,... quer seja 
Dodge, Volkswagen, ou mesmo Che-
vrolet. Para quem não está disposto 
(ou não pode) gastar muito dinheiro, 
muitos não pensam em Mazda... 

o estilo de carros que encontram nas 
suas salas de montra,parecem caros, 
mais para os jovens, e o serviço não 
é sempre dos melhores quando se fala 
em:fabricado no japão. tudo isso é 
hoje falso . nos últimos anos a Mazda 
tem sido e continua a ser,o vehiculo 
mais económico e mais familial, sem 
esquecer o estilo jovem com lindas 

curvas. nos últimos anos a Mazda tem-
-se especializado num serviço inegua-
lável para  os seus clientes, com peças 
de alta qualidade e a bom preço. 
Fui recentemente visitar um dos nos-

sos clientes: Metro Mazda Montreal. 
neste concessionário todos os modelo 
da Mazda estão a vista, Mazda 2, Ma-
zda 3, Mazda 6, Mazda 5, Mazda MX-
5, Mazda cX-9, tudo para contentar o 
consumidor mais exigente.
em primeiro  lugar o cliente  sente-

-se muito confortável, dado o acolhi-
mento amicale com que é acolhido:um 
cafézinho ou sumo para  refrescar, há 
de que ficar alegremente  surpreendi-
do. em segundo lugar as boas-vindas 
e depois um dos representantes dis-
ponibiliza-se para dar todas as infor-
mações adequadas afim de conhecer 
bem o produto e finalmente a poder 

SyLViO MARTinS

ver e apreciar todas estas belíssimas 
máquinas,verdadeiramente concebidas 
para todos os gostos e bolsos.
o senhor philippe Lamarre,  o pro-

prietário de Metro Mazda tem uma 
grande equipa de profissionais e  fez 
deste lugar um sucesso. em suas pa-
lavras “estamos sempre prontos a vos 
servir e ver o que nós podemos fazer 

para oferecer o melhor para cada clien-
te, sabendo que os portugueses são 
muito dedicados á família.temos tudo 
para vos ajudar de a a Z”.
a missão da Mazda Metro é hones-

tidade, a equipa  esforça-se para ofe-
recer os melhores preços do mercado 
sem criar ilusões e especialmente evi-
tar surpresas desagradáveis. os preços 
oferecidos são preservados e respei-
tados. o sr. Lamarre acredita que o 

caminho para encontrar o melhor car-
ro é aqui, no seu ponto de vista a sua 
equipa,tenta tudo para que o cliente se 
sinta bem e também na sua própria lín-
gua. o Web já está em português, agora 
só falta um vendedor português. o sr. 
Lamarre convida os portugueses que 

gostem de carros e que querem traba-
lhar na Mazda, entregar o seu cV, quer 
seja na parte das vendas ou mecânica.
Mazda Metro oferece carros novos 

e usados, serviço após-venda, carros 
de amostras, promoções e programas 
acompanhados por mais de 25 anos 
de experiência e também muitas notí-
cias frescas no site Web em português, 

www.metromazda.ca 
Metro Mazda Montreal está localiza-

do perto da comunidade e fácil de aces-
so, na rua papineau,um pouco a norte 
do boul.crémazie, mais precisamente 
no 8445 papineau ave., Montréal, Qué-
bec, H2M 2g2. para mais informações 
podem contatar diretamente no telefo-
ne 514-384-0111.
Se sua intenção é comprar um car-

ro, novo ou usado,não hesite em vi-

sitar o Metro Mazda,pois irá ver 
como é fácil escolher  o seu próximo 
vehiculo,eles o ajudaram  passo-a-
-passo,afim que a sós ou com sua 
família,todos se sintam totalmente 
satisfeitos.
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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

cAnTinHO DA POESiA

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

nenhuma fronteira limita o valor da mensa-
gem divina para uma extensão ou centro cul-

tural das cidades e escolas. A “igreja” fundada 
pelo homem à margem de Deus triuno, embora 
se sirva de citações bíblicas e anúncios, pode ser 
diferente...  Algumas proclamam sem reticências 
o valor da Salvação que Jesus cristo veio dar “a 
todo aquele que crê”, e outras têm doutrina a seu 
jeito. consideremos algo: 
a igreja de cristo, primitiva, ou aquela que tem es-

tado à margem dos poderes seculares, sempre acei-
tou a doutrina salvífica de Jesus. Não seria católica, 
e verdadeira ainda menos, se os crentes que visivel-
mente a compõem não o fossem de coração. não se 
ignore que apenas existe uma “igreja” no mundo, 
dividida nos mistérios conciliares... Há igrejas fal-
sas na mescla de seu culto, e outras verdadeiras que 
distinguem a Obra santificadora do Espírito Santo, 
e glorificam a eleição de Deus o Pai. Os crentes, em 
autenticidade, são nascidos do espírito; todos expe-
rimentam o arrependimento para com deus, odeiam 
o pecado e amam a cristo. podem prestar cultos de 
diferentes maneiras, uns de joelhos, outros de pé, em 
templos ricos ou pobres em casas simples, mas todos 
de coração rendido. a Bíblia refere-se, por exemplo, 
a um discurso de paulo em trôade, que, “no primeiro 
dia da semana” tratou da “santa ceia”, e eutico, um 
jovem, “estava sentado numa janela de terceiro an-
dar e, adormecendo durante o prolongado sermão de 
paulo”, acabou por cair e morreu. paulo continuou a 
falar e só depois orou por ele, que retornou a viver! 
(actos 20:7,9,10). com pedro aconteceu a ressurrei-
ção de dorcas. (actos 9:40).
a igreja não está dependente dos seus ministros: há 

uns revestidos de glória, e outros que se julgam “pode-
rosos”; mas a vida espiritual deles, ou dos membros, 
não depende de terem batizado alguém, ou recebido 
batismo. no entanto podem ser chamados “família da 
fé”, “nação santa e povo adquirido”. a igreja, na or-
dem divina, permanece até ao fim. Nada a pode des-
truir. podem os seus membros ser perseguidos, opri-
midos, presos, açoitados ou queimados, que se erguerá 
nem que seja para a glória da eternidade.
a escritura sagrada chama-lhe “pequeno rebanho”; 

mas jesus disse: --”não temas ó pequeno rebanho, 
porque a vosso pai agradou dar-vos o reino” (Lucas 
12:32).
nos primeiros séculos do cristianismo, seguindo os 

escritores sagrados, os crentes consideravam a igreja 
tanto visível como invisível. e não havia paradoxos 
de concepção, como nos dias de hoje. independente 
do significado de “eclésia”, podia ser visível como 
nos ajuntamentos referidos em actos 19:32,39,41, 
ou invisível como a 1ª carta aos coríntios 11:17-18; 
14:19,34-35, e também nos agregados perseguidos 
como aqueles a que se refere o apóstolo paulo: 1ª 
coríntios 15:9 e gálatas 1:13.
com o decorrer dos séculos mudou a concepção de 

igreja, como mudou o cristianismo, e  até a doutrina 
dos evangelhos e das epístolas... todavia também se 
diz que a igreja é visível porque a vimos empenhar-
-se nas lutas dos cruzados contra os sarracenos, e nas 
guerras de extermínio da contra-reforma...
por hoje não queremos entrar pela música do mun-

do nos cultos, dos ídolos, que estão nos altares, in-
válidos para receberem as lágrimas dos crentes, e as 
almas que dizem orar em silêncio e rejeitam o teste-
munho das pessoas que desejam confortá-las. 
acerca de cristandade escreve daniel-rops: --”du-

rante três séculos, a concepção augustiniana, tal 
como o génio de Hipona formulara, vai tentar passar 
para os factos. “a cidade da terra” toma o seu senti-
do em função da “cidade de deus” que ela prepara. 
estão ligadas uma à outra, conforme a vimos no fres-
co de santa Maria nova”. e outras mudanças. (Hist. 
da igreja de cristo, 3º vol.pág..43-44).
também não queremos que se confunda o caracter 

invisível de beneficência, com a própria Igreja quan-
do os crentes praticam a caridade, de harmonia com 
o preceito divino: --”Quando deres esmola, não saiba 
a tua mão esquerda o que faz a direita”. (Mateus 6:3). 
importa-nos conduzir à verdade as ideias que deva-
neiam desde que as igrejas se perderam nas encruzi-
lhadas dos poderes temporais.
Algo de indefinido, invisível e abstrato, existe na 

liturgia e nos mistérios, como nos símbolos, e até na 
matemática dos números proféticos ou demonstra-
tivos. Mas essa feição imprecisa também não deve 
confundir-se com o sector invisível da realidade es-
piritual e na mansão dos salvos. o mais interessante, 
é que, hoje mesmo (1 de agosto) o papa Francisco 
pediu perdão pela perseguição que sofreram os cren-
tes evangélicos, pentecostais, sob o regime facista da 
itália nos anos 1020 e 1930. e disse: --”sou pastor 
dos católicos, e peço perdão a meus irmãos e irmãs, 
que não entenderam o que sofreram!” (notícia cristã 
do Feicebook).
Pode ser que Deus esteja tocando corações, pre-

parando a segunda vinda de Jesus à Terra, para 
as mudanças prometidas nas Escrituras Sagradas.

J. J. MARqUES DA SiLVA

a guErra 
Estupida dE 1914

Assacinando o Duque Austríaco Ferdinando
Figura muito popular
Evitaram  dialogando

Para a guerra declarar

Runindo-se todos em França
Naquela falsa terra

E no meio daquela ambiança
Quiseram lembrar a famosa guerra

Soldados Canadianos enviados
Pela primeira vez combater

Corajosos,mas desorganizados
65000-foram lá morrer

Guerra incondicional
Aonde os portugueses participaram

Envolvidos-Portugal
Nenhum exemplo tiraram

Dois anos permaneceram
Cumprindo a sua missão

E assim combateram
Depois regressaram ao seu torrão

100 anos já passados
E as nações reunidas

Pelos anos despedaçados
Resolveram estar unidas

Desavergonhados Alemães provocadores
Invadindo as pequenas nações

Perdendo e fazendo-se desertores
Do fracasso das suas missões

Finalizando a final
E não havendo resultado

Duma guerra mundial
E dum estupidez passado

Vou-lhes desmostrar
Num espaço dum segundo

Para então terminar
Em parte ecêna

Tantos conflitos por este mundo
Que até dá-nos pena e mais pena

No fim nada significam
Da miséria da pobre gente

São os políticos que decidam
Para arruinar as vidas de todos,como sempre.

Alvaro Azevedo
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Francisco prEvê a própria 
mortE para (muito) brEvE
naquela que é a primeira vez a falar sobre a 

própria morte, o Papa Francisco revela que 
não espera viver mais do que “dois ou três anos” e 
não coloca de parte a hipótese de se aposentar em 
breve, escreve o The Telegraph.
durante uma conferência de imprensa realizada esta 

terça-feira, Francisco lançou a bomba sem avisar o 

como e o porquê. o papa falou pela primeira vez na 
primeira pessoa, referindo-se à iminência da sua mor-
te. Segundo o The Telegraph, o Sumo Pontífice revelou 
que não espera viver mais do que “dois ou três anos” 
e não colocou de parte a hipótese de se aposentar em 
breve, ou seja, antes de falecer.o papa falava com os 
jornalistas no voo de regresso para o Vaticano, após ter 
visitado a coreia do sul, e deixou todos de boca aberta 
com a revelação. o vaticínio da morte foi feito depois 

de ter sido questionado sobre a sua popularidade glo-
bal e de ter revelado que padece de “alguns problemas 
nos nervos” que têm que ser tratados o quanto antes, 
lê-se na publicação.“Vejo isso [a popularidade] como 
generosidade do povo de deus. tento pensar em meus 
pecados, meus erros para não me tornar orgulhoso. 
porque eu sei que vai durar apenas um curto período 

de tempo. dois ou três anos, e depois vou embora para 
a casa do pai”, disse Francisco.
Publicamente, esta foi a primeira vez que Papa 

abordou a questão da própria morte, mas fonte 
próxima do Vaticano revela que o Pontífice já havia 
comentado o assunto entre os seus mais próximos 
na igreja.Hoje três familiares de Francisco falece-
ram num acidente de viação na Argentina, terra 
natal do Sumo Pontífice.

FOTO DA SEMAnA

Uma abobrinha (Zucchini) fora do normal 
que vem do quintal Henrique Feio, que faz a 
sopa para toda a gente na casa do Alentejo du-
rante uma semana com a chefe Isabel.
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duartE marquEs “caiu a 
máscara ao prEsidEntE do 
tribunal constitucional”
O deputado ‘laranja’, Duarte Marques, escreve 

hoje no semanário Expresso sobre a “másca-
ra que caiu ao presidente do Tribunal constitu-
cional” e o “líder político de esquerda, de mão 
radical, pelo menos, desligada da realidade”, que 
estava “por baixo da pele”. Em causa está “a so-
lidariedade entre gerações” que, na opinião do 
social-democrata, só existe “com cedências de am-
bos os lados”.
 ‘caiu a máscara ao presidente do tc e por baixo 

estava jerónimo’ é o título do artigo que duarte Mar-
ques assina, esta terça-feira, no semanário expresso 
e no qual aborda, esta semana, a decisão do palácio 

ratton de “intervir politicamente e esquecer a sepa-
ração de poderes prevista na constituição”. 
“’os cortes são cegos’(...) ‘não há uma verdadeira 

reforma, é preciso uma reforma mais  profunda e sis-
temática’. não, não são declarações de jerónimo  de 
sousa, tão pouco de antónio josé seguro, mas sim 
do presidente do tc”, escreve o deputado ‘laranja’, 
acrescentando com “ao falar de improviso caiu a 
[Joaquim Sousa Ribeiro] a máscara e, afinal,  por bai-
xo da pele, estava um líder político de uma esquerda 
se não radical, pelo menos, desligada da realidade”.
duarte Marques considera que “depois de anos à 

procura das forças de bloqueio que cavaco jurava 
existirem”, elas foram descobertas: “estavam sob a 

toga do tc. se tantas vezes dizemos (e bem) à jus-
tiça o que é da justiça, será tempo de recordar aos 
senhores do tc o óbvio: para deixarmos à justiça o 
que é da justiça terão de deixar à política o que é da 
política”, argumentando que “cada macaco deve es-
tar no seu galho”.neste sentido, prossegue, “depois 
de conhecer os mais recentes acórdãos do tc apetece 
perguntar onde estão protegidas as duas vias da soli-
dariedade entre gerações. É que, pela interpretação 
da constituição que [os juízes] fazem, a solidarieda-
de é uma via de sentido único em que os mais novos 
pagam, os mais velhos gozam. aconteça o que acon-
tecer”.Mas além de ser “raro o jovem português, seja 

ele mais de esquerda ou de direita, que conta receber 
a sua reforma por inteiro”, “a solidariedade entre ge-
rações só existe se tiver dois sentidos, com cedências 
de ambos os lados (...). 
Portanto, algo há a fazer para compensar este défice 

e isso passa por uma reforma no sistema de pensões”.
duarte Marques contesta, por isso, “o que o tc tem 
vindo a fazer”, que “além de se substituir ao gover-
no, cristaliza os direitos de alguns para sacrificar os 
de outros”.  
Mas é tempo de, conclui o deputado ‘laranja’, 

“sem tabus e sem fechar os olhos à realidade” ini-
ciar essa reforma “porque bem pior do que uma 
verdade dura é uma doce mentira doce”.

lEI sObrE trAtAmENtOs DE sAúDE NO 
EstrANgEIrO Em DIárIO DA rEpúblIcA
Demorou quase um ano, mas está finalmente pu-

blicada em Diário da República a lei que permite 
aos portugueses procurarem cuidados de saúde em 
qualquer estado da União Europeia.
O acesso aos cuidados de saúde não será indiscri-

minado, mas cria-se uma nova oportunidade para os 
cidadãos portugueses.
No entender do antigo presidente da Entidade Re-

guladora da Saúde, Álvaro Almeida, a lei vai bene-
ficiar, sobretudo, os utentes que procuram serviços 
com grandes listas de espera.
Todos os cidadãos nacionais podem fazê-lo nas 

mesmas condições que em Portugal. No entanto, Ál-
varo Almeida lembra que, se pretenderem ser reem-
bolsados, é necessário pedir autorização prévia, 
quer em caso de internamento, quer do recurso a in-
fraestruturas ou equipamentos médicos mais caros.
Álvaro Almeida acredita que a nova lei vai forçar os 

hospitais a eliminar as listas de espera, mas teme 
que as restrições burocráticas impeçam os cidadãos 
portugueses de recorrer a cuidados no estrangeiro.
Limites de uma lei que não se aplica nos casos de 

cuidados continuados integrados, à dádiva ou col-
heita de órgãos e ao plano nacional de vacinação.

ImpOstOs NÃO AumENtAm Em 2014 
gArANtE O prImEIrO-mINIstrO
Numa reação às declarações de Marques Mendes 

sobre o aumento do IVA, Passos Coelho lembrou 
que o orçamento retificativo para 2014 não contem-
pla medidas de natureza fiscal. Já para 2015, o pri-
meiro-ministro recusa antecipar cenários.
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, afirmou 

hoje, em Valpaços, que o orçamento retificativo para 
este ano não contempla matéria de natureza fiscal, 
referindo, no entanto, que serão precisos ajustamen-
tos no orçamento e rearrumar a despesa dentro do 
Estado.
Na próxima terça-feira o conselho de ministros reú-

ne-se de forma extraordinária, para fazer a avaliação 
do impacto da decisão do Tribunal Constitucional e 
tomar decisões.
Passos Coelho, que falava durante a inauguração 

da Casa do Vinho de Valpaços, afirmou não estar 
«em sede de orçamento retificativo, em cima da 
mesa, matéria de natureza fiscal».
«Não conheço nenhuma declaração de nenhum 

membro do governo que aponte para a necessidade 
de estar, nesta altura, a fazer uma discussão em tor-
no do IVA. Não sei que informação privilegiada é que 
possa existir por parte do Sr. DR. Marques Mendes», 
disse.
Estas declarações foram proferidas depois da insis-

tência dos jornalistas para uma reação do primeiro-
-ministro às afirmações do social-democrata Luís 
Marques Mendes, que no seu comentário semanal 
na SIC, disse que a ministra das Finanças quer au-
mentar o IVA de 23 para 24% já em outubro.

tAxA NOvO rEgImE DE créDItO à 
HAbItAÇÃO pErtO DE ENtrAr Em vIgOr
O novo regime extraordinário do crédito à habitação 

entra em vigor em setembro e vem apresentar novas 
condições que permitam às famílias com dificulda-
des um maior acesso ao crédito, segundo o 
Estas alterações servem para ajudar as famílias em 

dificuldades no pagamento da sua casa e fica defi-
nido o rendimento das famílias e os encargos que 
podem ser considerados para se ter acesso a condi-
ções especiais de crédito. Caso tenha fiador, deixa 
de ser considerada para estes cálculos.
Também o valor do imóvel sofreu alterações, com o 

valor máximo a passar de 120 para 130 mil euros. O 
desemprego e a redução de rendimentos estão entre 
os critérios que serão considerados para dar acesso 
a este regime.
As famílias numerosas com cinco ou mais elemen-

tos passam a ser consideradas para este crédito e 
basta que tenham uma taxa de esforço igual a 40%. 
Mas há também alterações no que diz respeito à do-
cumentação a apresentar. 
As famílias passam a ter 20 dias para entregarem 

a documentação e caso não cumpram os prazos es-
tipulados na legislação poderão ficar sem acesso a 
condições especiais de crédito.

mulhEr dE 99 anos Faz um 
vEstido por dia para crianças da áFrica

FRAnciScA REiS

Lillian Weber, uma simpática norte-americana 
de 99 anos confeciona um vestido por dia, 

uma forma de caridade para crianças da Africa. 
Lillian mora no estado unidos em iowa, e, há três 

anos conheceu uma organização que auxilia crian-
ças na africa e resolveu ajudar, já fez mais de 840 
vestidos e diz que o seu desejo é chegar a completar 
1000 vestidos, quando  festejar o seu aniversário 100 
anos,ou seja, no dia 6 de Maio de 2015.
Lillian começou a sua carreira “profisional” de cos-

tura com a idade de 8 anos e o que torna a história 
ainda mais surpreendente é a sua idade, que não lhe  
impede começar a fazer um novo vestido todas as 
manhãs tem uma pausa ao meio-dia e termina no fim 
da tarde, diz Lellian numa entrevista a Kedai Morgan 
singer que podia fazer dois vestidos por dia mas pre-
fere fazer um para fazer mais detalhes.
desde 2011, Lellian com um grupo de mulheres de 

mais de 80 anos de idade decidiram apoiar a organi-
zação “Little dresses for africa” (pequenos vestidos 
para africa) até agora o projeto já distribuiu 2,5 mi-
lhões de vestidos.

Estudos recentes confirmam que na hora de fazer 
caridade os que doam mais, são em geral os que tem 
menos.
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scOtlAND YArD vOltA A pOrtugAl pArA 
fAsE DEtErmINANtE DO cAsO mADDIE
Pelo menos sete agentes da Scotland Yard irão vol-

tar a Portugal para continuar a investigar o caso do 
desaparecimento de Madeleine McCann, visto que 
para as autoridades britânicas o caso encontra-se 
numa fase determinante, segundo o Mirror.

 Depois de várias semanas em negociações inten-
sas com as autoridades portuguesas foi aceite que 
uma equipa da polícia britânica voltasse ao local do 
desaparecimento de Madeleine McCann, há sete 
anos atrás, na Praia da Luz, no próximo mês, avança 
o Mirror. Segundo as autoridades este é o momento 
mais determinante do caso e por isso, sete agentes 
britânicos vão-se encontrar com os investigadores 
portugueses.Ao que tudo indica têm autorização 
para questionar os sete suspeitos indiciados no iní-
cio deste ano, sendo que três deles serão questiona-
dos pela segunda vez. 
Os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann não 

virão até Portugal, mas vão estar sempre a par de 
qualquer desenvolvimento.

“ninguém almoça à borla
com o dr. mário soarEs”
Marinho e Pinto, já assumido candidato a pri-

meiro-ministro nas próximas legislativas, 
volta esta terça-feira ao ataque em entrevista ao 
Diário Económico. insiste que “é mais útil ao país 
na Assembleia da República” do que em Bruxe-
las, não teme que os ‘seus eleitores’ se sintam de-
fraudados, diz que o Parlamento Europeu “é bom 
para Rangel e Assis” e critica António costa pela 
falta de “coragem”, esclarecendo que o apoio de 
Soares tem um preço.

 insistindo na ideia de que “é mais útil ao país na 
assembleia da república” do que no parlamento eu-
ropeu, em Bruxelas, Marinho e pinto esclarece esta 
terça-feira, em entrevista ao diário económico, que 
se não for eleito nas próximas legislativas cumprirá o 
mandato como eurdeputado “até ao fim”. Quanto aos 
milhares de eleitores que nele votaram nas europeias 
de maio passado, diz apenas que caso “se sentirem 
defraudados”, não devem votar nele mas “nos outros 
candidatos que estão todos contentes no parlamento 
europeu (pe)”. até porque, diz, “o desejo supremo 
de qualquer político é chegar ao pe, ganhar 17 ou 18 
mil euros por mês e estar ali tranquilamente. aquilo 
é bom para o dr. paulo rangel e para o dr. Francisco 
assis que estão à espera do seu tempo cá em portu-
gal”.
apesar de estar decidido a avançar para a conquista 

de um lugar em são Bento, Marinho e pinto admite 
não vencer “as próximas [legislativas]” mas recusa 

fazer “profecias”, justificando que trabalha “desde os 
20 anos” e que só aos 63 anos decidiu “fazer política 
por um imperativo de consciência, um chamamento 
de consciência, para combater a degenerescência do 
sistema”.
por isso jamais se candidatará pelo ps ou psd. “se 

combate os vícios desses partidos, o carreirismo, a 
utilização da política para fins pessoais, a teatrali-
zação da política que eles fazem”, não faria sentido 
unir-se a eles.
nesta entrevista ao diário económico, Marinho e 

pinto critica o autarca socialista antónio costa por 
não ter tido a “coragem de se candidatar contra an-
tónio josé seguro na altura própria”, fazendo-o ago-
ra “porque viu que o ps e ele [seguro] iam ganhar 
as eleições, e costa quer ter esse lugar de primeiro-
-ministro”. ainda assim garante estar “contra ambos” 
e contesta o facto de costa ser apoiado por grandes 
figuras como Mário Soares. “Sabe que ninguém al-
moça à borla com o dr. Mário soares e era bom ver 
os subsídios que a câmara de Lisboa tem dado à 
Fundação Mário soares. (...) talvez se possa enten-
der algumas coisas”, acusa.outro exemplo, destaca 
Marinho e pinto, é a proximidade de costa a josé 
Miguel júdice, “um dos maiores bufarinheiros da 
advocacia em portugal”, questionando como podem 
existir “convergências ideológicas ou políticas” entre 
ambos, se um é da “ala esquerda do ps” e outro “da 
extrema direita coimbrã”. simples, esclarece, “há os 
mesmos interesses: dinheiro, dinheiro, dinheiro”. 
Uma das figuras que diz admirar na política é 

“o dr. Álvaro Cunhal, apesar das divergências po-
líticas e ideológicas substantivas”, admitindo ser 
um dos poucos porque em Portugal “temos pes-
soas que entraram na política empregados e saí-
ram empresários, que entraram bancários e saí-
ram banqueiros” e tudo acontece “à vista de todos 
nós”.

oE2014: Estado pagou à troika
mais dE 1.120 milhõEs EstE ano
O Estado pagou mais de 1.120 milhões de euros 

aos credores internacionais em juros e co-
missões cobrados pelo resgate financeiro nos pri-
meiros sete meses do ano, segundo os números da 
Direção-Geral do Orçamento (DGO).
de acordo com a síntese da execução orçamental 

hoje divulgada pela dgo, até julho o estado pagou 
à ‘troika’ (Fundo Monetário internacional, comissão 
europeia e Banco central europeu), 1.110,1 milhões 

de euros em juros relativos ao empréstimo interna-
cional, a que se somam 17,7 milhões de euros pagos 
em comissões. ao todo, entre juros e comissões rela-
tivos ao resgate financeiro, o Estado português pagou 
1.127,8 milhões de euros aos credores internacionais 
nos primeiros sete meses do ano, mais 64,7 milhões 
do que no período homólogo. considerando todos os 
instrumentos da dívida direta do estado, foram pa-
gos em juros e comissões 4.153,1 milhões de euros 
entre janeiro e julho deste ano, o que representa um 

aumento de 9% face ao período homólogo, quando 
o estado pagou 3.810,4 milhões de euros nestas rú-
bricas.
de acordo com a dgo, o ‘stock’ da dívida dire-

ta do estado ascendeu a 215.771 milhões até julho 
deste ano, acima dos 205.692,5 milhões registados 
no mesmo período de 2013. os números divulgados 
pela dgo são apresentados em contabilidade públi-
ca, ou seja, o registo da entrada e saída de fluxos de 

caixa, que é contabilidade exigida pelo FMi- Fundo 
Monetário internacional para efeitos de averiguação 
do cumprimento das metas do paeF (programa de 
assistência económica e Financeira), entretanto con-
cluído.
No entanto, a meta do défice - que este ano é de 

4% do Produto Interno Bruto - fixada é apurada 
em contas nacionais, a ótica dos compromissos, a 
que conta para Bruxelas.

AlcObAÇA cOmEmOrA 
500 ANOs DOs fOrAIs mANuElINOs
A Câmara de Alcobaça vai assinalar os 500 anos 

dos 11 forais atribuídos por D. Manuel I ao concelho 
com um programa de atividades que se inicia no sá-
bado e se prolonga até março de 2015.
 As comemorações arrancam no sábado, na fre-

guesia de Maiorga e percorrerão as 11 freguesias 
às quais D. Manuel I outorgou o foral que estabe-
lecia os direitos e deveres dos moradores. Com ex-
ceção do foral de Alpedriz, assinado a 20 de março 
de 1515, todos os outros (Alcobaça, Alfeizerão, Al-
jubarrota, Cela, Coz, Évora de Alcobaça, Maiorga, 
Paredes da Vitória, S. Martinho do Porto e Turquel) 
datam de 01 de outubro de 1514.Assim, além dos 
programas festivos desenvolvidos em cada uma das 
localidades, no dia 01 de outubro a câmara realiza 
uma sessão comemorativa envolvendo todas as fre-
guesias do concelho e que contará com a participa-
ção de Saúl Gomes, da Universidade de Coimbra, 
numa mesa redonda sobre o tema “Dos forais ao 
poder local”.Do programa constam várias iniciativas 
promovidas pelo município, juntas de freguesia e es-
colas do concelho, incluindo dramatizações alusivas 

à outorga dos forais, preparadas pelos professores 
de história dos agrupamentos de Cister, S. Martinho 
e Externato Cooperativo da Benedita.Serão ainda 
publicados, a partir de dia 21, num jornal local, 11 
fascículos dedicados aos 11 forais, sendo o primeiro 
dedicado a Maiorga e o último a Alpedriz.A Câmara 
de Alcobaça, que já tinha conseguido recuperar, no 
passado, os forais de Turquel e da Cela, adquiriu em 
março deste ano o Foral de Alpedriz, descoberto en-
tre o espólio de um antiquário, em Lisboa.As come-
morações terminarão em Alpedriz, a 20 de março do 
próximo ano, com o lançamento de uma publicação 
sobre os Forais de Alcobaça.
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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

vlADImIr putIN E A fAmílIA sEcrEtA, 
mANtIDA lONgE DA ImprENsA
Um dos mais importantes e mediáticos líderes mun-

diais mantém uma intensa relação com a imprensa 
do seu país. Apesar de estar quase sempre acom-
panhado de jornalistas e fotógrafos, não há qualquer 
registo em imagem das suas duas filhas em idade 
adulta. Um artigo da Newsweek expõe algumas das 
facetas desconhecidas da vida de Vladimir Putin.
 Escudado atrás dos seus óculos escuros através 

dos quais observa o mundo à sua volta, Vladimir Pu-
tin mantém o seu olhar tão secreto quanto a sua vida 
familiar. Apesar de se fazer acompanhar constante-
mente por uma corte de fotógrafos e jornalistas, a 
família do presidente russo é tão desconhecida que 
nem um registo fotográfico, em idade adulta, existe 
das suas duas filhas. Maria, de 29 anos, Ekaterina, 
de 28, são praticamente desconhecidas do mundo. 
Quando a crise na Ucrânia se precipitou com o anún-
cio de que um avião comercial tinha sido abatido, o 
mundo reagiu em força contra a Rússia. Dos mais 
variados pontos do globo, surgiram olhares repro-

vadores, comentários pouco abonatórios, e chegou 
um autarca holandês a exigir a saída da filha mais 
velha do presidente do país.Porém, quando todos 
se preparavam para perseguir Maria, ninguém a 
conseguiu encontrar, nem mesmo no suposto con-
domínio de luxo onde chegou a viver. Tinha desa-
parecido, sem rasto, em apenas alguns minutos.O 
tabu sobre a vida familiar e íntima de Putin é quase 
absoluto e assim deve ser mantido, porque assim o 
exige Vladimir. Quando a sua vida privada é escru-
tinada, quase sempre há ‘vítimas’. A prová-lo está 
um episódio passado em 2008, quando um jornal li-
beral Moskovsky Korrespondent reportou que o pre-
sidente russo planeava casar-se com uma ginasta 
rítmica, Alina Kabayeva, sendo que, em apenas um 
par de horas, o editor da publicação foi forçado a 
demitir-se.“Costumamos trocar informações com as 
criadas a toda a hora, claro. Mas a família nunca foi 
discutida… era uma regra que não precisava de ser 
escrita. A vida familiar de Putin deveria ser sempre 
mantida em secretismo”, explica um antigo repórter 
do Kremlim. Masha, a alcunha de Maria, nasceu 
em Leningrado em abril de 1985. Katya nasceu em 
1986, em Dresden, na Alemanha, quando o seu pai 
estava destacado pelo KGB. Maria, estudou biolo-
gia e Katya especializou-se em estudos asiáticos. 
A única entrevista que deram, quando Boris Yeltsin 
abdicou a favor de Putin, aconteceu em 2000. Após 
esse data, nunca mais se soube nada sobre as suas 
filhas. Durante 14 anos foram clandestinas para os 
meios de comunicação social, apesar de vários ru-
mores sobre alegados namorados e viagens das fi-
lhas do presidente.

Famosos dEscarrEgam baldEs dE água

gElada sobrE a cabEça. saiba porquê
Uma lista interminável de celebridades norte-

-americanas andou, nos últimos dias, a decar-
regar baldes de água gelada sobre a própria cabe-
ça, divulgando a sua coragem através de videos 
colocados no youtube. 

saiba qual o motivo da corrente do «banho gela-
do». Segundo dados oficiais do Facebook, até dia 
17 de agosto foram publicados nesta rede social 2,4 

milhões de vídeos que apoiam a aLs research. o 
sucesso da campanha, que além da recolha de fun-
dos visa consciencializar a populção sobre a doença, 
angariou entre 29 de julho e 12 agosto, mais de 4 
milhões de dólares, mais do triplo do dinheiro con-
seguido um ano antes. desde o início da campanha 
deste ano, a causa conseguiu 70 mil novos doadores. 
e tudo terá começado nos eua. 
angariar fundos para ajudar uma criança com can-

cro através de vídeos divertidos poderá ter sido o 
início desta ação, que, na altura, não tinha uma as-
sociação ou uma causa especifica. O golfista Chris 
Kennedy mudou o desafio para a ALS, porque tinha 
um familiar que sofria da doença.
O desafio alastrou-se depressa e chegou a Patt 

Quinn, quetambém padecia deste tipo de esclerose e 
na sua rede social surgiu a ligação ao antigo jogador 
de beisebol pete Frates. 
o ex-atleta, a quem foi diagnosticada a doença, usou 

os “banhos públicos” para alertar as pessoas sobre a 
esclerose lateral amiotrófica e transformou o desafio 

numa forma de angariar dinheiro. a dimensão da ação 
tornou-se viral e aLs revelou que já recebeu cerca de 
12 milhões de euros. A Esclerose Lateral Amiotrófica 
(eLa) é uma doença que acomete o sistema nervoso, 
até o momento irreversível, que incapacita o portador 
à medida que avança. A pessoa sente dificuldades de 
se locomover, comer, falar; perde habilidade dos mo-
vimentos, inclusive das próprias mãos, não consegue 
ficar de pé por muito tempo pois a doença acaba por 
afetar toda a musculatura. 
geralmente atinge pessoas mais idosas, mas há ca-

sos de pessoas que apresentaram a doença na faixa 
dos 20 anos de idade. 
À medida que a doença progride, geralmente de-

pois da perda das habilidades de locomoção, fala 
e deglutição, o doente acaba por falecer, se não for 
submetido a tratamento, de incapacidade respira-
tória quando os músculos associados à respiração 
são afetados. Por fazer um donativo, você pode vi-
sitar a página sla-quebec.ca.

gEOrgE w busH Als 
IcE buckEt cHAllENgE
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dEscEndEntE dE açorianos distinguido por
rEcupEração dE antiga Fábrica Em Fall rivEr
Michael Benevides viu o seu es-

forço de preservação das an-
tigas instalações da norbert Manu-
facturing em Fall River, na Bedford 
Street, onde surgiria a moderna Por-
tugalia Marketplace, ser coroada com 
o “Preservation Award”.
a distinção veio ao encontro do instinto 

arquitectónico de Michael Benevides e 
gosto pelo manter viva as obras do pas-
sado, que atestam uma época que deve 
ser preservada.
e foi neste sentido de preservação que 

afirmou em entrevista ao Portuguese Ti-
mes, antes da inauguração: “Vou manter 
o esplendor desta construção. nunca foi 
minha intenção cobrir ou demolir as es-
truturas. são a herança viva das velhas 
fábricas em Fall river, que deram tra-
balho a milhares de pessoas, tal como 
a norbert Manufacturing, que data de 
1923. É um pilar de uma época, que dis-
ta mais de 90 anos, dos tempos actuais. 
possivelmente haverá ainda quem ali 
tenha ganho a sua vida, ou pelo menos 
familiares. É tudo isto que preservamos”. 
Michael Bene vides é uma segunda gera-
ção, de pais, Fer nando e Maria Benevi-
des, oriundos da candelária, são Miguel. 
“direi que foi o tornar de um sonho rea-
lidade”, prossegue Michael Benevides, 
reconhecido por participar em várias ini-
ciativas comunitárias, sublinhando a sua 
posição no mundo empresarial luso. Mas 
a portugalia Maketplace não surgiu da 

noite para o dia. “Foi um projecto de dois 
anos, com um orçamento, calculado em 
dois milhões de dólares”, disse Michael 
Benevides, que apresentou um belo edi-
fício onde as linhas arquitectónicas se 
mantiveram. de acordo com o portugue-
se times, o trabalho do açor-descendente 

recebeu os melhores elogios por parte de 
preservation society of Fall river.
a associação presenteou Michael Bene-

vides com o comercial property preser-
vation award, pela sua visão e deter mi-
nação em preservar uma estrutura datada 
de 1923, ao mesmo tempo que lhes deu 

vida, cor e alegria, mas tudo dentro dos 
90 anos do edifício, sem adulterar a sua 
construção.
isto bem pode ser tomado como exem-

plo para outros projectos de outros em-
presários, salvando os velhos pilares da 
velha cidade dos teares, em vez de no-
vas construções. a iniciativa representou 
além de mais uma conquista da presen-
ça lusa na “cidade mais portuguesa dos 
eua”, a revitalização de um espaço que 
se não fosse assim, iria degradar-se len-
tamente, acabando por dar uma imagem 
pouca abonatória à cidade, refere o por-
tuguese times. a portugalia Markeplace 
é o aproveita mento de uma das muitas 
fábricas de tece lagem que contribuiu 
para os nomentos áureos de uma cida-
de, e em que os portugueses têm feito 
milagres de recuperação. Mas este mo-
vimento empresarial tem a mão de uma 
segunda geração, aquela em que muitos 
não acreditam, mais que tem dado provas 
de grandes iniciativas, tal como esta da 
portugalia Marketplace. Mike Benevides 
é disto um exemplo. Fall river atravessa 
uma era de recuperação empresarial por 
parte de uma segunda geração.
Mas quem é. o que fez. será aqui que 

o estudioso de amanhã virá encontrar os 
dados, referente a este movimento em 
presarial. Mike Benevides era o fulcro 
do grande projecto. Foi o desenhador, 

foi o coordenador da reconstrução, foi o 
orientador da dis posição dos prateleiros 
e produtos.
“tal como uma grande maioria dos aqui 

presentes sabe, esta companhia teve o 
seu início já lá vão 25 anos, a vender café 
de um armazém improvisado numa ga-
ragem de três carros. ao caminhar pelo 
novo portugalia Market place, mesmo 
eu, sinto dificuldade em acreditar, como 
foi possível atingir o êxito aqui inaugu-
rado. temos de agradecer a muita gente 
pelo sucesso que consegui mos...”, co-
meçou por dizer Mike Benevides, um 
exemplo de uma segunda geração em-
presarial.
“sendo uma segunda geração
tentei criar um espaço capaz de atrair 

a minha faixa etária. Vamos conservar o 
que melhor temos em termos de produtos 
portugueses. Bacalhau, azeite, conservas 
e ao mesmo tempo, oferecer algo dife-
rente como seja um espaço de convívio. 
pela primeira vez vamos ofe recer cerve-
jas e vinhos, no quese pode considerar 
um aventura para nós”, disse o jovem 
empresário, aquando da inauguração do 
espaço. “Foram dois anos de grandes de-
safios, dado que o novo Portugalia, surge 
da restauração de uma antiga fábrica. É 
um velho edifício, mas com um coração 
novo. teria sido mais fácil, demolir o ve-
lho e construir um de raíz”, acrescentou.

grandEs FEstas Em Fall 
rivEr EstE Fim dE sEmana

O Kennedy Park em Fall River 
tem um novo visual. Aquele es-

paço verde que se desenrola à frente 
da igreja de Sant’Anne, recebeu uma 
lufada de vida. A coroa das Grandes 
Festas do Espírito Santo da nova in-
glaterra ergueu-se no seu pedestal ao 
lado do império.
os dados físicos das grandes Festas 

alertam para as milhares de pessoas que 
transitam em carros nas artérias que cir-

cundam o parque, que vai haver festa. e 
vai ser em honra da terceira pessoa da 
san tíssima trindade. partindo da coroa, 
abre-se uma avenida iluminada em di-
reção ao palco. de uma lado o pavihão 
das exposições e do outro o pavihão da 
gastronomia. está tudo pronto, fruto do 
trabalho de mais de duas centenas de 
voluntários. todo aquele esforço, de-
dicação, entrega, não é mais do que o 
tornar realidade a devoção ao espírito 
santo.
Vão ouvir-se as cornetas da tradição, 

quando pelo fim da tarde de sexta-feira 
se proceder à bênção e distribuição de 

pensões. abrem-se as tradições que só 
encerram segunda-feira, quando o pre-
sidente da comissão organizadora, joe 
Silva, fizer entrega de uma lembran-
ça aos con vidados de honra, durante 
o jantar de encerramento das grandes 
Festas. depreende-se que a escolha 
daquele parque no centro da cidade de 
Fall river foi a visão acertada de Hei-
tor sousa, em levar a tradição às pes-
soas e as pessoas à tradição. e uma vez 
mais o Kennedy park vai ouvir o hino 
do espírito santo na abertura das maio-
res festas dos portugueses nos estados 
unidos. gente que sente a de voção, não 
obstante, na maioria dos casos, já ter de 
lutar contra o peso dos anos, ergue a co-
roa, o império, os pavilhões. indiferente 
ao calor dos panelões de azeite a ferver, 
confecionam-se as ma lassadas, a igua-
ria mais apreciada das festas. Mas tam-
bém há quem prepare as batatas fritas, 
a sanduíche de chouriço, a caçoila e as 
bifanas. está tudo a postes e ao entarde-
cer de quinta-feira sobe ao palco a noite 
da juventude. É uma abertura para as 
segunda e terceira gera ções. o Kennedy 
park na cidade de Fall river vai receber 
um banho de multidão levado pela de-
voção. Mas a esta junta-se a diversão, 
que também faz parte da vida. aquele 
espa ço verde e central da velha cidade 
dos teares vai ver desfilar o poder de 
ini ciativa e concretização de gente, que 
este ano tem por timoneiro joe silva, 
cuja experiência nas mani festações só-
cio-religiosas, lhe vai facilitar juntar ao 
seu currículo mais um grandioso êxito.
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carlos nascimEnto, 
o açoriano da ilha do 
corvo quE lançou nEruda
O editor que lançou o poeta Pa-

blo Neruda chamava-se Carlos 
George nascimento e era um aço-
riano da ilha do Corvo, de onde saiu 
ainda jovem, acabando por se trans-
formar numa referência das letras 
chilenas do século XX.
carlos george nascimento, nascido 

no corvo em 1885, chegou ao chile em 
busca de um tio, joão nascimento, que 
era o dono da livraria nascimento que, 
mais tarde, herdou e usou como rampa 
de lançamento da sua editora. depois 
disso, “há uma figura que lhe aparece 
constantemente, que nunca tinha pu-
blicado um livro e cuja poesia não era 
muito apreciada”, contou à agência 
Lusa Vamberto Freitas, escritor aço-
riano, professor universitário e crítico 
literário.”era, nem mais nem menos, do 
que pablo neruda”, contou Vamberto 
Freitas. o corvino, que gostou dos seus 
poemas, tornou-se, assim, no primeiro 

editor daquele que viria a ser o nobel 
da Literatura de 1971.Foi na editora 
nascimento que foram editados e ree-
ditados títulos como “crepusculario”, o 
primeiro livro de neruda, mas também 
“Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada”, entre outros títulos do 
poeta.Mas para além de neruda, nas-
cimento lançou e editou outros gran-
des poetas e escritores chilenos, sendo 
a sua editora uma referência na história 
da literatura do chile do século XX.a 
vida e o percurso do açoriano deu aliás 
origem a uma biografia com o título “O 
corvino carlos g. nascimento -- coar-
quitecto das letras chilenas”, da autoria 
do professor isidoro del postigo, mem-
bro da academia chilena da História.
Guillermo Feliú Cruz, figura também 
ligada às letras chilenas, citado por isi-
doro del postigo, referia, em 1968, que 
seria “muito difícil que algum escritor 
chileno dos últimos cinquenta anos não 
tenha estado vinculado de alguma ma-
neira a nascimento”. para além de edi-
tar os grandes escritores chilenos, a li-
vraria nascimento era local de encontro 
dos autores, diariamente, ao meio-dia, 
para uma tertúlia. e era aí que os seus 
admiradores iam observá-los, segundo 
conta isidoro del postigo no seu livro. a 
relação de carlos george nascimento e 
Pablo Neruda foi mais do que profissio-
nal e prolongou-se “por muitos anos”, 
desde a juventude do poeta até à mor-
te do editor, em santiago do chile, em 
1966, vítima de cancro, segundo disse 

à Lusa uma das netas do corvino, Leo-
nor nascimento, que vive atualmente 
em itália.a primeira casa de neruda 
foi comprada com dinheiro emprestado 
pelo editor, a família nascimento era 
visita da casa de neruda em isla negra 
e as filhas do corvino partilhavam com 
o poeta a militância no partido comu-
nista, recorda ainda Leonor nascimen-
to. apesar disso, neruda faz uma única 
referência ao seu primeiro editor na sua 
autobiografia.”Uma grande ingratidão”, 
considera Vamberto Freitas, para quem 
também portugal deveria “conhecer 
melhor” carlos nascimento.”ele é o 
símbolo do espírito açoriano determi-
nado, aventureiro e não oportunista”, 
sublinha, lembrando que o corvino po-
deria ter ficado “confortavelmente” nos 
eua, onde tinha dois irmãos emigra-
dos, mas escolheu ir até ao chile, tam-
bém atraído pelas descrições que ouviu 
do pai, carlos Lourenço george, que 

era arpoeiro e conheceu o país a bordo 
de barcos baleeiros. carlos nascimen-
to regressou uma única vez ao corvo, 
em 1948, quatro décadas depois de ter 
saído dos açores. na ilha, reencontrou 
duas irmãs. gabriel nascimemto, de 80 
anos, a filha e os netos são as raízes do 
editor que hoje restam no corvo, a mais 
pequena ilha dos açores, onde vivem 
cerca de 400 pessoas. o corvino lembra 
que “há alguns anos” também uma das 
netas de carlos nascimento (Ximena 
george nascimento Lara) visitou a ilha, 
para conhecer as suas origens. Foi tam-
bém gabriel nascimento (cujo pai era 
primo de carlos george nascimento) 
quem recebeu em nome da família do 
editor a insígnia autonómica de Méri-
to atribuída a carlos nascimento pela 
assembleia Legislativa dos açores pelo 
papel relevante que desempenhou na 
cultura açoriana e do chile. para além 
da família, há no corvo a casa onde o 
editor nasceu e “registos” documentais 
que o deputado do ppM no parlamento 
dos açores, paulo estêvão, quer apro-
veitar para fazer um “roteiro cultural” 
dedicado a carlos nascimento.”
carlos nascimento teve uma grande 

projeção em toda a América Latina e 
é um nome de referência na história 
da ilha do Corvo”, referiu Paulo Es-
têvão. O realizador e músico açoriano 
Zeca Medeiros está, por seu turno, a 
trabalhar num telefilme sobre Carlos 
nascimento, que deverá passar num 
dos canais da RTP em 2015.
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marina assumE candidatura
Passados sete dias da trágica morte de Eduardo 

Campos, num acidente aéreo, o PSB confir-
mou Marina Silva como candidata à presidência 
da República -- o deputado federal Beto Albu-
querque (PSB-RS) será o vice. 

Marina chegou a se emocionar ao falar da convi-
vência de 10 meses com eduardo campos e classi-
ficou a nova entrada na corrida presidencial como 

‘difícil travessia’, mas assumiu que irá manter os 
compromissos feitos ‘ombro a ombro’ com eduardo 
campos. “recebo como pedido de acolhimento igual 
àquele quando em 4 de outubrofoi negada injusta-
mente a criação do Rede Sustentabilidade”, afirmou.
a candidata declarou que é uma parte ‘solidária’ do 

partido. “tão importante quanto a criação da rede é 
a recuperação do psB com os sonhos interrompidos 
pela perda de seu líder”, disse.
antes do anúncio, a ex-senadora participou de uma 

reunião com caciques do psB e apresentou algumas 
reivindicações para a campanha, que envolvem mu-
danças na equipe, novas regras para doações e até 
mesmo para subida em palanques aos quais havia 
sido contrária. todas atendidas.
Ameaças dos nanicos 
dois dos seis partidos que compõem a coligação 

‘unidos pelo Brasil’ se rebelaram contra a condução 
do processo de formação da nova chapa.
O PSL foi mais radical e ameaçou romper com 

a chapa, alegando que os compromissos nos Es-
tados assumidos não podem ser revistos. O PHS 
manterá o apoio com a ressalva de que os partidos 
foram alijados do processo de sucessão. Diante do 
mal estar, a cúpula do PSB marcou para hoje uma 
reunião da coligação para garantir que nada mu-
dará.

gOvErNO INvEstE Em 
EquIpAmENtOs E prEvê INtErcâmbIOs
 O tempo necessário para realizar perícias criminais 

e apresentar resultados -- processo que, em alguns 
casos, chega a se arrastar por meses -- poderá ser 
reduzido. Um convênio entre a Fundação de Apoio à 
Pesquisa do DF (FAP) e a Fundação de Peritos em 
Criminalística Ilaraine Acácio Arce (FPCIAA) vai in-
vestir R$ 5,5 milhões para contratar especialistas em 
tecnologias forenses, que oferecerão cursos e cria-
rão manuais de procedimentos para os instrumentos 
de perícia, e R$ 1,5 milhão para aquisição de no-
vos equipamentos. De acordo com o presidente da 
FPCIAA, Juliano Gomes, a demora para apresentar 
laudos muitas vezes ocorre porque os profissionais 
dividem parte do tempo para criar protocolos dos 
equipamentos -- o que corresponde a manuais de 
passo a passo para determinadas situações. Além 
disso, há falta de instrumentos, como luz fluorescen-
te usada para exames de raios X, e alguns estão 
defasados. “Já recusamos demanda de exames, 
como o de bebidas falsificadas, porque não sabía-
mos operar a ferramenta, que era nova. Tivemos de 
esperar um perito terminar o protocolo para come-
çarmos a receber o trabalho, o que levou meses”, 
ressalta Gomes. Com o convênio, publicado na úl-
tima terça-feira no Diário Oficial do DF, a FPCIAA 
fez contato com universidades federais brasileiras e 
estrangeiras especializadas em pesquisas forenses. 
A intenção é agilizar a contratação de pesquisadores 
e o intercâmbio de peritos. 

pf prENDE 11 pOr
pOrNOgrAfIA NA INtErNEt

A PF (Polícia Federal) 
prendeu 11 pessoas 
acusadas de participar 
de uma rede de porno-
grafia infantil na inter-
net. As prisões foram 
feitas em São Paulo 
(4), Espírito Santo (1), 
Rio Grande do Sul (1), 
Pará (1), Paraná (2) e 
Minas Gerais (2).
Foi a sétima operação 

contra pedofilia des-
de janeiro. Batizada 
de Resgate On-Line, a 
ação envolveu 230 po-
liciais federais e cum-

priu 42 mandados de busca e apreensão no Distrito 
Federal e em 14 Estados (Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo). Segundo as investi-
gações, que começaram no ano passado, o grupo 
usava as redes sociais para compartilhar vídeos e 
imagens de nudez de crianças e adolescentes. Um 
homem de Santa Fé (PR) armazenava num com-
putador mais de duas mil fotos. Uma consultoria no 
Pará também será investigada, acusada de disse-
minar o material.  Os acusados poderão responder 
por crime de armazenamento e troca de pornografia 
infantil e podem ficar de 4 a 10 anos presos.

brAsIlEIrO Está
INsAtIsfEItO cOm A sAúDE

De cada 10 brasileiros, seis con-
sideram a saúde no Brasil ruim 
ou péssima. A maior reclamação 
é com a dificuldade de acesso e 
o tempo de espera para atendi-
mento. A radiografia do segmen-
to foi apurada pela pesquisa Da-
tafolha, encomendada pelo CFM 

(Conselho Federal de Medicina). A saúde deveria 
ser prioridade do governo para 57% dos entrevista-
dos. “As pessoas estão insatisfeitas porque não têm 
aquilo que necessitam. É uma questão de percep-
ção”, afirmou o presidente do CFM, Roberto D’Ávila. 
governo contesta 
Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a 

entidade médica desconsiderou, por exemplo, que 
entre os usuários do SUS 74% avaliam a qualidade 
do atendimento com notas superiores a 5. “Lamenta-
mos a interpretação tendenciosa e parcial dos dados 
e o esforço do CFM na tentativa de desconstrução 
do SUS”, rebateu.

govErno tEnta ElEvar crédito

O governo anunciou novas medidas para ten-
tar estimular o mercado de crédito no Brasil. 

Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
as mudanças no setor facilitarão o crédito imobi-
liário e reduzirão a inadimplência.
Uma das medidas envolve a simplificação da aqui-

sição de imóveis, cujas informações passarão a ser 
centralizadas em um único cartório. segundo Mante-
ga, a centralização reduzirá os custos operacionais e 
acelerará o processo de compra e concessão de finan-
ciamentos imobiliários. o governo também lançará 
uma modalidade de títulos privados para fornecer 
recursos para financiamentos imobiliários. A Letra 
imobiliária garantida será emitida por bancos e terá 
isenção de imposto de renda. outra medida permiti-
rá que imóveis quitados sejam usados como garantia 
em qualquer tipo de operação de crédito. até 3% dos 
recursos da poupança aplicados no mercado imobi-

liário poderão ser usados nas operações. 
segundo o ministério, a medida poderá gerar até r$ 

16 bilhões em novas operações. além de estimular o 
crédito imobiliário, o governo incentivará o crédito 
consignado privado. o setor público concentra 90% 
dessa modalidade de crédito, que tem juros mais bai-
xos. o tomador do crédito poderá autorizar a institui-
ção financeira a debitar o valor da prestação simul-
taneamente ao depósito do salário em conta. Hoje, o 
consignado para o setor privado ocorre depois que o 
dinheiro entrava na conta corrente. outra medida é o 
fortalecimento da garantia da alienação fiduciária. O 
cliente poderá optar por assinar uma autorização que 
permitirá a retomada do bem no caso de inadimplên-
cia. Segundo Mantega, os bancos ficaram mais res-
tritivos na concessão do crédito por causa, em parte, 
das dificuldades para a retomada de bens. “Agora, os 
bancos podem conceder mais crédito mais barato.”
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rEspirE bEm: saiba como EssE
hábito podE aJudar a rEsolvEr 
sEus problEmas

inspirar e expirar vai muito além de manter os 
sinais vitais. Heloísa capelas, autora do livro 

recém-lançado O Mapa da Felicidade (Editora 
Gente, 29,90 reais), defende que ao respirarmos 
de forma consciente e correta ficamos mais criati-
vas e, então, encontramos saídas inteligentes para 
as nossas dificuldades. “A ideia de prestar aten-
ção na respiração é voltar os olhos para si mesmo, 
identificar e conhecer quem e como você é. Dessa 
forma, resolver um problema ou tomar uma deci-
são importante torna-se mais fácil”, diz Heloísa, 
que também é especialista em desenvolvimento 
humano. Ela sugere quatro exercícios respirató-
rios para você colocar em prática em diversas si-
tuações. Confira:

1. PARA TER TRAnqUiLiDADE
escolha uma via para respirar - nariz ou boca. ins-

pire e expire pela mesma via dez vezes lentamente.

2. PARA AUMEnTAR A cRiATiViDADE
respire pelo nariz e solte o ar pela boca sem pa-

rar por 20 minutos. o ritmo é mais lento, justamente 
para desacelerar a mente. tenha paciência para man-
ter a respiração pelo tempo sugerido.

3. PARA GAnHAR cLAREZA
expire por mais tempo que inspira. por exemplo: 

conte três tempos para inspirar e seis para expirar. 
repita dez vezes.

4. PARA ALiViAR A TEnSãO
Faça uma inspiração curta e solte o ar rapidamente, 

como se estivesse assoprando uma vela. repita a res-
piração por dez segundos.

bExIgA bAIxA: sAIbA O quE é 
O prOlApsO gENItAl E cOmO prEvENIr
Esse problema não afeta apenas o órgão respon-

sável por armazenar a urina - e causa sérios danos 
à saúde. Conheça os fatores de risco, os sintomas e 
as formas de evitar e tratar a chateação.
O quE é? Apesar do nome complicado, o prolap-

so genital é um problema bastante comum, princi-
palmente em mulheres com mais de 40 anos e que 
já tiveram filhos. Ele ocorre quando a musculatura 
das paredes da vagina fica fraca, de modo que os 
órgãos sustentados por ela se deslocam e podem 
sair pelo canal vaginal - caso do útero, da bexiga e 
até de parte do intestino. A gravidade do quadro é 
classificada de acordo com uma escala que vai de 
1 a 4. Nos dois primeiros estágios, já dá para ver o 
prolapso nos exames ginecológicos, mas a paciente 
ainda não apresenta sintomas. Nos últimos graus, os 
órgãos já se encontram exteriorizados.
Os sINtOmAs - “O principal sintoma é a sensação 

de que há uma bola na vagina, conta a ginecologista 
Marair Sartori, professora de Ginecologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo. Além disso, é comum 
a paciente com prolapso apresentar dor na pelve, in-
continência urinária e prisão de ventre.
A OrIgEm DO prOblEmA - As principais causas 

do prolapso genital são a gravidez (o peso da barriga 
aumenta a pressão nessa região do abdômen) e o 
parto vaginal, especialmente nos casos em que não 
há acompanhamento obstétrico adequado. É que, se 
o bebê for muito grande ou não estiver posicionado 
corretamente, por exemplo, o risco de ocorrer lesões 
sérias no assoalho pélvico é alto. Mas essa história 
não para por aí. Para ter ideia, a própria menopausa 
aumenta a probabilidade de o prolapso aparecer. “A 
redução dos hormônios femininos faz com que os te-
cidos dessa área fiquem mais ressecados e frouxos”, 
explica a uroginecologista Andréia Mariane de Deus, 
de Sorocaba, no interior paulista. Certas doenças 
neurológicas - como a esclerose múltipla - também 

podem afetar a musculatura da pelve. Outros fatores 
de risco para essa condição são a obesidade e a 
tosse crônica, que aumentam a pressão abdominal.
O trAtAmENtO - Para prolapsos graves, a prin-

cipal forma de corrigir o problema é por meio de ci-
rurgia. “O objetivo é restaurar a anatomia e a função 
dos órgãos e aliviar os sintomas da paciente”, es-
clarece Marair Sartori. Isso pode ser feito tanto por 
técnicas que restauram a posição da vagina e das 
estruturas que se deslocaram quanto por procedi-
mentos que simplesmente fecham o canal vaginal 
e impedem que o órgão saia do corpo. No caso de 
pessoas que não querem ou não podem fazer a ci-
rurgia, uma alternativa é o uso do pessário, um anel 
de borracha que sustenta o útero no lugar. Quando 
o quadro ainda está nos estágios iniciais, é possí-
vel evitar seu agravamento por meio dos chamados 
exercícios perineais, que visam fortalecer os múscu-
los do assoalho pélvico e também mostrar à mulher 
a forma correta de contrai-los. Eles podem ser feitos 
utilizando técnicas como biofeedback - em que se 
pede à paciente que aperte e relaxe a musculatura 
enquanto os registros desses movimentos são vi-
sualizados num computador - e eletroestimulação, 
na qual choques estimulam a contração muscular.
Dá para prevenir? Uma boa forma de afastar o 

prolapso genital é praticar os tais exercícios peri-
neais - principalmente se você está grávida ou 
planeja ser mãe. Outras medidas preventivas são 
evitar os fatores de risco, a exemplo do ganho de 
peso, da constipação e até da tosse crônica. Praticar 
modalidades como ioga e pilates também é indicado 
- mas só se você tiver certeza de que está contraindo 
a musculatura da pelve corretamente. “Se feitos de 
forma errada, essas atividades podem até prejudicar 
e aumentar o risco de prolapso”, diz Marair Sartori. 
Por isso, é fundamental, na visita ao ginecologista, 
checar a maneira certa de fazer esses movimentos.

Todos os dias mais de 900 milhões de pessoas 
colocam 300 milhões de fotos novas no Fa-

cebook (e quase outro tanto nas outras redes so-
ciais). Muitas dessas fotos serão suas, postadas 
por si ou pelos seus amigos e conhecidos. E essas 
fotos dizem mais de si do que imagina. Veja como 
garantir que elas só dizem coisas positivas.

AS DicAS DA MODELO  cOcO ROcHA
no seu site www.cocorocha.com, com três milhões 

de seguidores, a supermodelo partilha os seus segre-
dos de pro e dá várias dicas que a ajudarão a ficar fan-
tástica na fotografia do seu perfil e em todas as outras.
• Não use a autocâmara do telemóvel. Como ela diz, 

a pose ‘foto tirada de cima com o braço levantado e 
o telemóvel apontado para baixo’ já deu o que tinha 
a dar. peça a um amigo com sentido estético para a 
fotografar. não fazer uma coisa estranha só porque 
sim. uma foto junto a uma janela, com a luz a entrar 
de um dos lados, fica sempre bem.
• Maquilhe-se. Não precisa de contratar uma maqui-

lhadora, mas disfarce pelo menos as olheiras, ponha  
máscara de pestanas, controle o brilho excessivo da 
pele com um pouco de pó, realce a boca com um 
gloss ligeiramente colorido. É a diferença entre des-
lavada e naturalmente gira. se o seu estilo é gótico ou 
punk assuma-o, mas suavize-o um pouco, sobretudo 
se está à procura de emprego: em portugal ainda não 

há muito o hábito de os potenciais patrões investiga-
rem as páginas de Facebook junto com os currículos 
que recebem, mas é cada vez mais frequente. pela 
mesma razão, evite postar fotos suas de copo na mão 

com ar de quem já bebeu para além do razoável.
• Não faça beicinhos, beijinhos e poses sexy. E cui-

dado com a roupa muito decotada ou transparente. o 
que fica giro na vida real pode ser demais em foto-
grafia.
• Use acessórios, nomeadamente óculos de sol, que 

dão um ar cool.
• A maioria das pessoas fica melhor de pé mas se 

quiser mesmo sentar-se não o faça como se estivesse 
no consultório à espera da sua vez, sente-se de lado 
ou ao contrário (se estiver de calças).
• Pode brincar com o cabelo mas evite a pose su-

postamente sexy da madeixa na boca. no site, coco 
aparece a puxar o rabo-de- -cavalo para o lado, é di-
vertido e não tem um ar estudado.

como Ficar gira no FacEbook
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serVIÇos consulAres
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

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

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

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

t.: 514.237.3994
casa dos Açores do quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
centro comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
centro comunitário Santa cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AssocIAÇÕes e cluBes

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

centros

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

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

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

câMBiO DO DóLAR cAnADiAnO
26 DE AGOSTO DE 2014

1 EURO = cAD 1.455180
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons 

naturais. resolve os seus 
problemas sem voodoo.

rOsA
514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

inFORMAÇãO 
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO PRA 
qUEM AnUnciA.

reStAurAnteS

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

tel.: 514.418.0627

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

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

cHurrAsquEIrA
sObrE cArvÃO
4460 Jean Talon

tel.: 514.721.4460
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empregoS

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

conforme experiência. 
450-963-3462

empregoS

Está A gANHAr 
O quE mErEcE?

trabalha a partir 
de casa. part-time: 

500-1500$ pos-
síveis. full-time: 

2500-4000$ possí-
veis. compatível 

com outras ativida-
des ou emprego.

514-961-0770

SerViço

perca peso de forma natural e 
definitiva. Programa nutricional 

recomendado por médicos.  
Acompanhamento gratuito

carlos palma
514-961-0770

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

514-272-1317

VIVENDA T4 SITUADA PERTO DA PRAIA E NOVO 
CENTRO COMERCIAL. COMPôE-SE DE 5 QUAR-
TOS E UM ESCRITóRIO, 3 CASAS DE BANHO, AR 
CONDICIONADO, GARAGEM DUPLA, ESTACIONA-
MENTO P/3CARROS. PERMUTA POSSíVEL

prEÇO 248,000 €
011.351.96.023.1315

vEndE-sE

precisa-se de empregado 
para assemblar e instalar 
rampas em alumínio ou 
metal com experiência. 

Apresentar-se no 
8910 pascal gagnon 

em st-leonard ou 
contatar Enza: 514-327-2200 

ou email 
info@mondialaluminium.com

precisa-se de 
caixeira com 
experiência a 
tempo parcial. 

Deve falar 
francês e 

inglês.
514-688-1015

Vende-Se

SerViçoS

Companhia precisa-se de 
homens ou mulheres com 
experiência na industria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais. Deve ter um 
carro.

450-975-0584 ou enviar 
cv por fax 450-975-1977

ou por email 
sangrag@saronet.com

prEcIsA-sE DE 
umA pEssOA 
pArA trAbA-
lHAr Em trA-
bAlHOs gE-

rAIs lIgEIrOs 
cOm cArrOs E 
A suAs fErrA-

mENtAs.
cArlOs

514-601-8798

Residência para idosos au-
tonome e semi autonome. 
ótima comida, atmosfera 
agradável, quartos bonitos 
e grandes, floresta, cuida-
dos excepcional, preços 
baixos

sAllY 514-802-1229
1-450-243-6455

inFORMAÇãO PRA qUEM LÊ.

RESULTADO PRA qUEM AnUnciA

M E M O R A n D U M
5º ano de saudade

AbílIO jAcINtO tAvArEs
f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Celina 
(Hermano), netos Samuel e Mea-
gan, restantes familiares e amigos 
recordam com profunda saudade 
o seu ente querido.

Participam que será celebra-
da uma missa pelo seu eterno 
descanso, sexta-feira, dia 29 de 
agosto de 2013, pelas 18h30, na 
Igreja Santa Cruz, situada no 60, 
rua Rachel Oeste. 

Agradecem antecipadamente a 
todas as pessoas que se digna-
rem assistir a este acto religioso.

“Death leaves a heartache no one can heal 
Loves leaves a memory no one can steal”

O consulado-geral do brasil em montreal 
abriu processo seletivo para a contrata-
ção de um (1) auxiliar administrativo.

Informações: 
http://montreal.itamaraty.gov.br 

Inscrições até: 5 de setembro de 2014.

M E M O R A n D U M
2º Ano de saudade

mArIA EDuArDA bArbOsA
Será celebrada uma missa por 
sua intenção no próximo dia 31 de 
agosto, pelas 10h00, na Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, em La-
val, situado no 1815 favreau,
Laval.
Agradecemos antecipadamente a 
todas as pessoas que se dignarem 
assistir a esta Celebração Eucaris-
tica.

António Froias e filhas

IsAurA pEIxOtO mElO
Faleceu em Montreal, no dia 
20 de agosto de 2014, com 
67 anos de idade, a senhora 
Isaura Peixoto Melo, natural da 
Ribeira Quente, São Miguel, 
Açores.

Deixa na dor seu esposo se-
nhor Luis Amaral, seus filhos/as 
Gorete (Daniel Bilodeau), Mike, 
Sandy e Danny, seus netos/as, 
Stephanie, Jonathan e Alexia, 
irmãos/ãs, sobrinhos/as, fami-
liares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
Missa de corpo presente foi sábado 23 de agosto de 
2014, às 10 horas na Igreja Santa Cruz. Foi sepulta-
da no Mausoléu Frère André no Repos Saint Francois 
d’Assise.

A familia vem por esto meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam nesto 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem hajam

†

precisa-se de senho-
ra para limpeza de 
uma grande casa, 
deve ser responsá-
vel. Deve poder co-
municar em francês 
ou inglês.
18 horas por semana.

514-295-7938

empregoS

AlugA-Se

Aluga-se 41/2 e 51/2 
na zona de st-michel 

e legendre
514-827-7779

A mercearia 
chouriçor precisa 

de uma pessoa 
especializado 
em encidos 

tradicionais à 
portuguesa a 
tempo inteiro.
514-849-3808
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soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONtAIs: 1. Mútuo, Anuir. 2. Obus, Emenda. 3. Cedo, Povoar. 4. Are, Mi, Da. 
5. Desvelo, Me. 6. Cátedra. 7. Co, Aprisco. 8. Mu, Se, Sob. 9. Abalei, Luta. 10. Patina, 
Edil. 11. Aroma, Cromo. vErtIcAIs: 1. Mocada, Mapa. 2. Úbere, Cubar. 3. Tudesco, 
Ato. 4. Uso, Vá, Tlim. 5. Meta, Ena. 6. Epilepsia. 7. Amo, Odre. 8. Neve, Ri, Ler. 9. Uno, 
Massudo. 10. Idade, Cotim. 11. Rara, Robalo.

HOrIzONtAIs: 1. Termine. Motivo. 2. Guincho. Flor do 
jasmineiro. 3. Letra do alfabeto arábico. Feixe de palha 
em que se envolvem objetos frágeis para se não que-
brarem com o transporte. Forma antiga de mim. 4. Já 
utilizada. 5. Sorteio de objetos por meio de bilhetes nu-
merados. Ordem oficial afixada em lugares públicos ou 
publicada nos jornais. 6. Gratuito. O m. q. índigo. 7. Peça 
musical para instrumentos, em que as partes divergem 
em caráter e andamento. Respeitante à uva. 8. Porção 
mínima. 9. Nosso Senhor (abrev.). Lábia (pop.). Atmos-
fera. 10. Demasiado. Extrema alvura. 11. Abertura feita, 
de intervalo a intervalo, no cimo dos muros, torre ou for-
tificação. Apelidos.
vErtIcAIs: 1. Encontrar. Algália. 2. Planta da família 
das teáceas. Passado. Designa carência ou ausência 
(prep.). 3. Lamento. Presunçoso. A mim. 4. Bolsa ou 
bolso cheio. Progenitor. 5. Avançava. Pacóvia (gír.). 6. 
Pedra ornamental de cor esverdeada. Cerimónia públi-
ca e solene (pl.). 7. Jornada ou diversão de caçadores. 
Aqueles. 8. Membro guarnecido de penas que serve às 
aves para voar. Desapiedado. 9. A unidade. Enérgico. 
Sobre (prep.). 10. Anuência. Fileira. Animal vertebrado, 
pulmonado, de sangue quente, com o corpo revestido de 
penas. 11. Plantio de amieiros. Deuses protetores do lar 
e da família, entre os antigos Romanos.

1 7
9 8 6

8

sEx tapE: pErdido na nuvEm
quando o casal Jay (Jason Segel) e Annie (came-

ron Diaz) anuncia aos pais dela que vão se casar, 
ouvem o prenúncio de que sua vida sexual vai nau-
fragar. A brincadeira é feita pelo pai da noiva, que 
logo é repreendido pela mulher. O tempo passa é a 
profecia paterna, inevitavelmente, se realiza.

antes vem o divertido preâmbulo: jay e annie em 
fina sintonia sexual. Eles se conhecem na faculdade e 
transam onde e quando podem – e também nos locais 
e situações mais improváveis. o tesão é tanto que jay 
chega a ter ereções simplesmente ao pressentir que 
annie está chegando.
Mas eles se casam, têm dois filhos e, como vatici-

nou o pai, a vida cotidiana joga um balde de água 
fria na libido dos dois. percebendo que a situação foi 
longe demais, resolvem dar uma esquentada nas coi-
sas. Mandam as crianças para a casa dos pais dela 
e resolvem reviver os velhos tempos. embalada por 
umas doses de tequila, annie sugere ao marido gra-
varem a transa.
Ele topa e filma a noitada de sexo no Ipad. Por des-

cuido, o vídeo é enviado para alguns outros computa-
dores depois que o sistema armazena a gravação em 
nuvem, o que explica o subtítulo que o longa ganhou 
no Brasil. segue-se então a tentativa desesperada do 
casal em recuperar esses tablets da família, amigos, o 
carteiro e o chefe de annie, um tipo esquisitão inter-
pretado por robe Lowe.
A caçada ao filme pornô caseiro começa pelo ca-

sal de amigos robby (rob corddry) e tess (ellie 
Kemper). como não conseguem esconder o que está 
acontecendo deles, estes acabam se tornando cúmpli-
ces na operação de resgaste do ipad que está na casa 
do chefe de annie, o que resulta numa das sequências 
mais engraçadas do filme. Enquanto Jay procura o 
tablet e foge de um pastor alemão obstinado no an-
dar de cima da mansão, annie é obrigada manter as 
aparências com o patrão no andar de baixo de uma 
maneira que não esperava.
daí em diante, a produção enfrenta seu próprio ca-

samento. as coisas esfriam e perdem o tesão. para 
um filme sobre vídeos pornôs caseiros, numa época 
em qualquer um pode fazer o seu e publicar no You-
porn, sex tape soa bem recatado até, a não ser para 
aqueles que ainda soltam uma risadinha nervosa só 
em ouvir a palavra sexo.
Faltou ousadia e solidez ao roteiro, que ainda so-

fre com outro problema. O filme repetidamente para 
e explica o que está acontecendo, como se a trama 
oferecesse alguma complexidade que o espectador 
pudesse não entender. Vacilante, principalmente do 
meio para o final, Sex Tape acaba não sendo ousado 
quanto parece tampouco engraçado como pretendia.

os mErcEnários 3
Sem blablablá, vamos 

direto ao ponto: este Mer-
cenários ficou aquém do 
último filme da franquia. 
A intenção era seguir a 
fórmula acertada do se-
gundo longa – um misto 
bem azeitado de cenas de 
ação e humor -, mas este 
terceiro episódio derra-
pou graças a escolhas 
equivocadas de seu rotei-
ro. A principal delas: in-

serir um monte de personagens jovens e dispen-
sáveis.
O time fixo está lá: Stallone, Schwarzenegger, Lund-

gren, statham crews e Li, mais as participações es-
peciais dos veteranos Harrison Ford, Wesley snipes, 
antonio Banderas e Mel gibson. estava de bom ta-
manho, até porque o maior atrativo da série é ver a 
velha guarda reunida. Bastava muita ação – e o filme 
começa com uma boa sequência – e continuar não se 
levando a sério. Mas stallone e seus parceiros de rotei-
ro intentaram ir além de seu público cativo e dialogar 
com os jovens. criaram então um grupo de novos per-
sonagens, interpretados por glen powell, Victor ortiz, 
ronda rousey, e Kellan Lutz. eles são recrutados por 
Barney ross (stallone) para formar uma juvenil equi-
pe de mercenários. gibson é o vilão, um ex-mercená-
rio que abandonou a carreira para se transformar em 
milionário traficante de armas. Ele como antagonista e 
antonio Banderas como um soldado ansioso e exces-
sivamente falador são responsáveis por alguns bons 
momentos do filme. Harrison Ford não brilha tanto 
como chefão da cia, mas também não compromete.

as tartarugas ninJa
quem esperava muito 

do novo Tartarugas ninja 
deve ser uma pessoa mui-
to otimista. Produzido por 
Michael Bay, estava claro 
que o filme seguiria a fór-
mula de Transformers e 
tentaria atrair o público 
com cenas de ação gran-
diosas e ótimos efeitos es-
peciais. A diferença é que 
o reboot dos quelônios 

utiliza muito melhor o humor, tem personagens 
mais interessantes e realmente arranca risadas do 
público sem precisar apelar.
a trama mostra a batalha de Leonardo, raphael, 

donatelo e Michelangelo contra o terrível clã do pé, 
único motivo para os irmãos saírem dos esgotos e se 
aventurarem em nova York. Quando a jornalista april 
o’neil (Megan Fox) descobre sua existência, passa 
a investigar a verdade por trás desses heróis. assim 
como transformers, o roteiro é preguiçoso e persona-
gens aparecem nos locais certos na hora certa e mui-
tos deles estão interligados de forma conveniente para 
simplificar a narrativa. Além disso, muitas situações 
existem apenas para garantir a próxima cena de luta, 
independentemente se ela faz ou não sentido. além 
dela, as tartarugas são engraçadas e as personalidades 
de cada uma estão bem delimitadas. apesar do visual 
imponente ter ficado ótimo, outros elementos conheci-
dos dos quadrinhos, desenhos ou filmes são deixados 
de lado e as coisas acontecem de forma bem diferente 
- o que não chega a ser um problema para uma fran-
quia que a cada nova versão assume diferenças irre-
conciliáveis com os outros materiais lançados.

um bêbado estava sentado no jardim quando de 
repente vê um funeral lá ao fundo da rua e pen-
sou “já agora vou ver o que é aquilo”, quando 
chegou ao pé do funeral gritava a viúva: - Ai mê 
crido, vas para onde não há televisão, vas para 
onde não há camas, vas para onde não há luz, 
vas para onde não há feijão nem arroz, vas para 
onde não há vinho... E tu que gostavas tanto, 
vas para onde não há nada. vira-se o bêbado e 
diz: - Oh, Oh, queres ver que vão levar o homem 
para a minha casa?

um tipo fez análise durante cinco anos, até que 
descobriu que ele, o pai, o avô e os cinco tios 
tinham tendências homossexuais. O psicólogo 
estupefacto perguntou-lhe: mas não há nin-
guém na sua família que goste de mulheres? 
claro que há, as minhas quatro irmãs!!!
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prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

cAnTinHO DA POESiA

amor rEcíproco
Naquele dia em que te conheci,
Estavas passeando pensativa...
Andavas triste de cabeça baixa!

Parecendo que estavas com raiva da própria vida.
 

Mas felizmente, cheguei na hora certa...
Em que não só tu, mas também eu precisava...

Isto porque eu também andava triste,
Passeando na mesma estrada.

 
Nós nos encontramos, olhamos um para o outro.

Com ambos os olhares tristes, um tanto sem ação...
Lembro-me ainda, que, para iniciar o diálogo,

Usei não somente a mente, mas também o coração,
 

Hoje, somos felizes com um amor recíproco,
Sendo recíproco, é verdadeiro!

Ele nos acompanha pela vida afora...
Pela vida afora e pelo mundo inteiro.

Vivaldo Terres

Florbela espanca é uma das maiores poetisas da 
língua portuguesa. nascida em Vila Viçosa a 8 de 
dezembro de 1894, notabilizou-se pela perfeição do 
soneto, a fórmula encontrada para expressar a pro-
fundidade e intimidade do seu ser.
Florbela de alma de conceicao espanca viveu e 

concluiu o liceu em Évora em 1917. após um pri-

meiro casamento fracassado, em 1919, mudou-se 
para Lisboa, onde frequentou a Faculdade de direito. 
o seu primeiro livro de poesia intitulou-se “Livro de  
Mágoas” e foi publicado nesse mesmo ano.
durante a sua vida, Florbela espanca viu ainda edi-

tadas duas obras, nomeadamente, “Livro de sóror 

cOORDEnADO POR JOSé PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL :

FlorbEla Espanca
saudade”, publicado em 1923 e “charneca em Flor”, 
publicado no ano da sua morte — 1930. 
Mas as palavras da poetisa não deixaram de ser 

ouvidas. postumamente, vieram a público poemas, 
contos (reunidos em “as Máscaras do destino”) e 
cartas que deram a conhecer as razões da mágoa, do 
infortúnio e da incessante procura de uma felicidade, 

nunca encontrada: a morte do irmão num 
acidente de viação, problemas de saúde e 
dois casamentos malogrados parecem ter 
sido as causas do imenso desgosto e de-
sencanto da poetisa. e é precisamente no 
desgosto, no sofrimento e numa perda feita 
encontro, que Florbela vai buscar inspira-
ção para os seus versos.
As suas palavras reflectem, então, a pro-

cura de perfeição e a ânsia de plenitude de 
um ser jamais em paz. Florbela espanca 
sonha. sonha um amor intenso “eu que-
ro amar, amar perdidamente!/ amar só por 
amar; aqui...além , mas encontra sempre a 
efemeridade do ser “(...) Quem disser que 
se pode amar alguém durante a vida inteira 
é porque mente!”
Florbela deseja o infinito, mas acaba sem-

pre por esbarrar com a contingência e a fi-
nitude humanas. os seus sonetos são, por 
isso, um jogo de rimas de amor, desejo, de-
salento, sonho e de revolta contra o destino 
que encerra em si.
a poesia “confessionária” de Florbela 

espanca, a sua sinceridade e a forma im-
petuosa como revelou o seus quereres, me-
dos, mágoas e ambições encontram algum 
paralelo (formal) em antero de Quental, e 
sobretudo em antónio nobre.
senhora de uma sensiblidade única e ine-

xcedível, o correr da vida não lhe apazi-
guou a alma. pelo contrário, o desalento e 
a dor cresceram com os anos ao ponto de 

desejar a morte. talvez só assim, a poetisa se reen-
contrasse consigo própria e com a infinitude que 
sempre desejou.
Florbela espanca morreu em Matosinhos, precisa-

mento no dia em que completava 36 anos e pouco 
depois de casar pela terceira vez.

bacalhau à chEF

ponha de véstera o bacalhau a demolhar 
muito bem. Corte as cebolas em rodelas finas e deite 
num tacho com azeite, o dente de alho e pimenta. 
introduza o bacalhau nesta cebolada e leva-se a cozer 
ao mesmo tempo em lume brando. Quando a cebola 
alourar, acrescente o chouriço cortado em rodelas. 
depois de cozido, coloca-se o bacalhau numa assa-
deira de barro. esfarela-se a broa de milho e junta-se 
à cebolada que ficou no tacho. Misture muito bem 
e espalhe este preparado sobre o bacalhau. Batem-
-se os ovos e deitam-se também sobre o bacalhau e a 
cebolada. Leva-se ao forno para alourar ligeiramente 
e acompanhe com puré de batata.

2 lombo(s) de bacalhau; 4 cebola(s); 6 dl 
azeite; 1 dente(s) de alho; 100 g broa de 

milho; 150 g chouriço-de-carne; 2 ovos; q.b. sal; q.b. 
pimenta.

libErdadE
Nasci quase em segredo  amedrontada

Sou filha dum Abril e da aventura
Comigo  iniciou  nova  alvorada

Que pôs fim à mais longa ditadura.

Fui trazida pela mão de  alguns bravos
Sem  sangue esta revolta  foi  capaz

Trocando as suas armas pelos cravos
Em sinal que este gesto era de paz.

Meu grito chamado Vila Morena
Trazia  no  peito  fraternidade

E a promessa de liberdade plena.

instaurei  o  direito  à  igualdade
Sou vossa, estou aqui, valeu a pena

Nasci p’ra todos vós...Sou Liberdade!...
Euclides Cavaco

canto a portugal
Eu canto Portugal onde a alvorada
Rompe primeiro os céus no oriente

Onde chega mais cedo a madrugada
E ilumina as manhãs da minha Gente.

Eu canto Portugal aonde as flores
Exalam mais perfume e são mais belas

Pátria de mil heróis descobridores
Que cruzaram os mares nas caravelas.

Eu canto Portugal que ao mundo deu
Novos mundos com sua majestade

Eu canto Portugal onde nasceu
O fado e essa palavra saudade.

Eu canto Portugal e a beleza
Das terras que em livro consolido

Que adornam nossa Pátria Portuguesa
Onde tanto me orgulho ter nascido!...

Euclides Cavaco
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JOEL nETO

REGRESSO A cASA | UM DiáRiO AÇORiAnO

tava pEnando

TERRA cHã, 14 DE JUnHO DE 2014
Longa conversa, na antena 1, entre a provedora do 

ouvinte e uma professora doutora investigadora sobre 
o serviço público de rádio e televisão. Quarenta e nove 
generalidades, todas muito bem ditas, e nem uma vez a 
palavra “coesão”. em que é que deve resultar, na práti-
ca, o serviço público? “Bom, se houvesse uma fórmu-
la, tenho a certeza de que alguém já a teria divulgado”, 
diz a professora doutora investigadora. ah, nada como 
a chamada carreira académica.
extraordinário jantar de degustação no q.b., agora 

com o antigo chefe do ambientes com sabores à fren-
te da cozinha. grande atmosfera, encantadora simpatia 
e superlativa comida, com pratos de todos os tipos e 
cambiantes. Acho que fiquei capaz de atravessar o he-
misfério norte só para voltar a experimentar aquela 
tarte de lima com mel e pistácios. a repetir sem hesita-
ção. já o Melville achou que o jantar demorou de mais 
e decidiu fugir do jardim. saltou uma altura de metro e 
meio e esperava-nos no quintal, ao fim de um rasto de 
destruição que incluía alguidares partidos, tomateiros 
destruídos e “presentinhos” (isso é o que ele lhe cha-
mará, eu chamo-lhe outra coisa) junto ao jacarandá. 
no outro dia o jorge, que o atendeu na clínica, disse 
que se tratava de um desafio para qualquer psicólogo 
canino. Talvez seja verdade, afinal, que os cães repli-
cam as personalidades dos donos. saibamos perdoá-lo 
e, com humildade, tornar a fazer crescer a cerca mais 
meio metro.

TERRA cHã, 15 DE JUnHO DE 2014
ouvido na rua: “eu cá estou como diz o outro, ‘a tra-

balhar é que se ganha a vida.’” a magia do momento 
em que um homem se cruza pela primeira vez com a 
filosofia só é suplantada pela do instante em que, en-
fim, esse momento se deixa transformar em nostalgia.
da série esboços:
«no segundo dia deu por si de pé no centro do cor-

redor, rodando o olhar entre as divisões que se abriam 
à sua volta, e julgou perceber melhor a matéria de que 
era feito o seu povo. tudo oxidava. os metais oxida-
vam, as madeiras oxidavam, as paredes e os tecidos e 
os objectos oxidavam – e o que não oxidava ressequia 
ao sol, tombava à fúria do vento ou, sobrevivendo aos 
abalos de terra, deixava-se corroer pela chuva: primei-
ro um furinho apenas, provocado por alguma goteira 
oportunista, e logo um buraco maior, um barranco, 
uma derrocada. e, no entanto, havia algo de belo nisso 
também, como se ao cabo de uma vida um homem 
pudesse dizer, sem grande esforço metonímico, que as 
entranhas da terra se revolviam, enfim, no seu próprio 
estômago. Havia algo de belo nisso, nessa devastação, 
e André teria tirado ali magníficas fotografias sobre o 
declínio e a relutância. o tempo chegaria, pensou josé 
artur. “o tempo chegará”, repetiu para si próprio, mas 
na verdade não teve a certeza disso.»

TERRA cHã, 16 DE JUnHO DE 2014
À décima partida, um particularmente intenso Fran-

ça-Honduras, a realização televisiva da copa, e com 
ela a própria FIFA, pôde enfim estrear com proprieda-
de a sua famigerada tecnologia goalcontrol. na ânsia 
de a experimentar, pusera-a inadvertidamente no ar 
logo no primeiro dia da prova, depois de o brasileiro 
Marcelo chutar bem para o fundo das suas próprias 
redes. entretanto, foi para valer.
o resultado tem a sua graça. primeiro, a manipulação 

da ferramenta foi totalmente trapalhona, porque, antes 
de esclarecer o dilema em causa, esclareceu um que 
não existia, deixando metade do estádio Beira-rio, 
em porto alegre, e a totalidade da nação hondurenha 
em polvorosa. depois, porque, mesmo desfeita a dúvi-
da, os adeptos das Honduras, do treinador aos adeptos, 

continuaram a protestar, indignados.
É certo: por esta altura já todos sabemos, sem mar-

gem para reticências, que a bola rematada por Ben-
zema entrou na baliza hondurenha, embora impelida 
pelo próprio guarda-redes. curiosamente, só em foras-
-de-jogo ficaram validadas, nos dez jogos até ao final 
do França-Honduras, umas 50 más decisões dos árbi-
tros. isto fora lances de putativa grande penalidade e 
de suposta infracção para cartão amarelo ou vermelho. 
nada disto, correspondente talvez a uns 95% (ou mais) 
das dúvidas do futebol, a tecnologia goalcontrol ava-
lia. tudo o que esta faz é decidir sobre bolas que en-
traram ou não. entretanto, a FiFa e a empresa a que 
adjudicou o projecto encaixaram mais uns milhões. o 
futebol ficou mais parecido com os jogos americanos, 
redesenhados para ver na televisão. E eu fiquei sem o 
que discutir ontem no café, com a cerveja e os tremo-
ços à frente.
o meu futebol não é este.

TERRA cHã, 20 DE JUnHO DE 2014
Este ano fizemos mesmo à terceirense: pintámos a 

casa antes do primeiro Bodo. não previmos a traba-
lheira que acabámos por ter (sempre mais uma coisa 
para melhorar, sempre mais uma compra para fazer), 
mas agora olhamos para a casa e gostamos do que 
vemos. Hoje chegam, enfim, os compadres, para as 
sanjoaninas. a catarina entra de férias, eu de serviços 
mínimos, incluindo algumas decisões importantes so-
bre o desenlace de “cerrados”. aguente-se o tempo e 
ninguém nos pára.

TERRA cHã, 28 DE JUnHO DE 2014
Foram as melhores sanjoaninas de sempre, e a Yara 

e o julien dos melhores convidados que alguma vez 
tivemos. ainda bem que reduzimos o trabalho. a se-
mana foi perfeita.

TERRA cHã, 29 DE JUnHO DE 2014
Duas ou três coisas que ficam connosco, para além 

da cuidadosa sistematização do que eram as condições 
de vida e de trabalho de mineiros e operários, ao fim 
da leitura dos dois primeiros diários de “diários”, de 
george orwell: o modo como orwell topava à dis-
tância um burguês disfarçado de socialista, imitando 
o sotaque cockney ou do Lancashire, e logo deixan-
do fugir o pezinho para o confortozinho; a ironia de 
orwell sobre si próprio, porque é precisamente isso 
que ele próprio é (um burguês e, ainda por cima, um 
“erudito”), apesar de se ter submetido a todas as más 
condições que conseguiu, de modo a entender o modo 
de vida do povo; e a curiosidade de, na inglaterra dos 
anos 1930, não obstante a pobreza e aa exploração do 
trabalho operário, já despontarem, da parte de cida-
dãos educados (como o próprio orwell) e mesmo das 
autoridades, preocupações sanitárias e alimentícias 
que na minha infância – vivida nos açores dos anos 
1980 – ainda não estavam totalmente disseminadas. 
por aqui, quase oitenta anos depois, chateámo-nos 
todos com a asae. e eu ainda hoje adoro apontar o 
dedo a um burguês intelectualmente snob a fingir de 
socialista bem-aventurado…

TERRA cHã, 30 DE JUnHO DE 2014
É difícil dizer onde começam e acabam as emoções, 

onde começa e acaba o aproveitamento puro e sim-
ples, onde começa e acaba o estado de confusão que 
nos torna capazes de coisas de que não nos julgávamos 
capazes e onde começa e acaba o voluntarismo solip-
sista que, mesmo sem que tenhamos disso consciên-
cia, nos põe à procura de nos tornarmos protagonistas 
de uma dor que não é a nossa apenas porque podia 
ser a nossa. Mesmo assim, choca-me esta corrida ao 
epitáfio. E, incapaz de descortinar os contornos dos 
sentimentos de cada um (o que quer que nos apazigúe 
a dor da perda de alguém parece-me sempre ter pelo 
menos algum grau de legitimidade, e à partida todos 
os que se pronunciaram até ao momento, bem como os 

que venham a pronunciar-se mais tarde, podem estar 
nessas condições), prefiro lamentar o tempo.
Morreu num acidente o filho de uma jornalista de 

televisão. tivemos todos alguma coisa a dizer sobre 
isso, inclusive quem nunca conheceu o rapaz ou se-
quer a senhora. já li de tudo: lamentos, solidariedades 
avulsas, considerações sobre como poderia ter ocorri-
do antes connosco, comparações com outros tipos de 
dor, e entre estas até comparações com dores de natu-
rezas totalmente distintas.
A namorada do rapaz, que tinha um perfil de Face-

book fechado, decidiu abri-lo a toda a gente. terá – 
leio no diário de notícias – reproduzido a mesma cena 
do filme “Quatro Casamentos e Um Funeral” que a 
tVi24 reproduziu (uma cena em que john Hannah lê 
um poema de William H. auden), mas neste momen-
to só vejo lá a mensagem (não sei se é a esta que os 
jornais chamam “mensagem emocionada”): “pico 
picao do Meu coraÇÃo... VoLta”.
os poucos amigos a quem dou conta das minhas 

perplexidades respiram fundo: “joel, não acho subs-
tancialmente diferente das mortes mais ou menos pú-
blicas desta era do Facebook...” e se calhar têm razão 
– Manuel Forjaz morreu há meia dúzia de semanas 
apenas, ainda não tivemos tempo de esquecer o mode-
lo. Mas, de cada vez que a história se repete, fico tão 
estupefacto como se acontecesse pela primeira vez. 
estamos a caminho do quê?

TERRA cHã, 3 DE JULHO DE 2014
silveira, 16.30. o melhor dia do ano até ao instante. 

na borda do cais, um rapaz acaba as batatas fritas e 
atira o saco de plástico para a água. depois confere 
que não precisa do outro saco que tem na mão e atira-o 
também, deixando-os ambos a boiar entre os banhis-
tas durante o resto da tarde. apetece-me levantar-me 
e dar-lhe duas lambadas, mas fico apenas a lamentar a 
bestialidade humana. estes garotos de hoje em dia têm 
muitos músculos.

TERRA cHã, 4 DE JULHO DE 2014
Profissional da televisão portuguesa, com mais qua-

lidade do que projeção, perguntou-me há dias por que 
acumulou até ao instante tão modesto sucesso. apre-
ciei a humildade, e aliás revi-me no seu gesto: também 
eu andei anos a inquirir, entre escritores, editores e jor-
nalistas da área, sobre as razões do meu. por isso mes-
mo tentei responder-lhe com conteúdo. e, ao fazê-lo, 
deixei-o ainda mais longe de resolver o seu problema.
porque é que um rapaz jovem, bem parecido, tão 

educado como humilde, e aliás protagonista de um 
trajecto de vida em ascensão, continua a fazer o que 
ele faz, numa semiobscuridade tão evidentemente de-
sadequada ao seu talento? a explicação mais simples 
mantém-se a melhor: porque não aparece nas revistas, 
porque não tem namoradas famosas, porque não faz 
selfies no funeral dos avós, porque usa o Facebook 
para perguntar coisas com intenção de efectivamente 
ouvir as respostas, porque pede opinião aos observa-
dores no lugar de simplesmente engendrar um golpe 
de marketing qualquer.
“em suma, porque lhe falta carisma”, disse eu. ou 

aquilo que hoje se entende por carisma, o que é ainda 
mais retorcidamente infeliz. parece naïf, mas não é: 
andamos há mais de cinquenta anos à volta da mesma 
coisa – a única diferença é que a matéria se torna to-
dos os anos um pouquinho mais suja, um nadinha mais 
despudorada.
“sendo assim, não quero”, respondeu-me. Fiquei ain-

da com mais fé nele do que antes. Mas na tV portu-
guesa – é garantido – não passa do sítio onde está, a 
fazer as coisas que faz, à hora que as faz. o próximo 
passo há de ser perceber que as faz bem e que isso 
constitui, em si, um ponto de chegada. poucos bone-
quinhos do “sucesso” poderão reclamar tanto.
Adoro ouvir Francisco Louçã, no seu inefável 

“Tabu” (SIC Notícias, sextas-feiras à noite), dizer 
“um bilião” quando se refere a mil milhões. Total-
mente à americana, isto é. Há um perigoso capita-
lista escondido por detrás de cada missionário da 
bem-aventurança.
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JORGE cORREiA

a dEspEdida dE um Filho 
Ano, 1954, o filho despedia-se da mãe, o pai, na 

altura, estava ausente. Depois de terminar a 
escola elementar e ajudar os pais nas tarefas da 
lavoura, Zé Leiras tornou-se irrequieto. 
Havia lá na aldeia um grupo de idosos que, quando 

eram mais novos, tinham percorrido o Mundo à pro-
cura de uma vida melhor. sentados no adro da velha 
capela no centro do lugarejo, falavam das suas aven-
turas vividas num outro mundo alheio àquela gente 
pacata e serrana.
o Zé Leiras, como era ali conhecido, sempre que 

tinha tempo libre da labuta dos campos, assentava-se 
com os velhos aventureiros e, atentamente, escutava 
a conversa destes. a cavaqueira destes ex-emigrantes 
inspirava as ideias do jovem aldeão. o seu entusias-
mo e desejo de sair da sua terra natal aumentou quan-
do, num dia de feira, uma cigana lendo-lhe a signa 
lhe afirmou que em breve iria viajar sobre águas do 
mar. o moço não perdeu tempo. em poucos dias foi 
capaz de convencer os pais para deixar o “ninho”.
e assim se passou a despedida do Zé com os olhos 

da sua querida mãe em lágrimas: “Vai, filho. Vai co-
nhecer outro mundo. Já tens maturidade suficiente... 
Foge, antes que esta terra te consuma. sai desta es-
cravidão. Vai conhecer cidades e outros países. Vai 
aprender a falar outros idiomas. conhecer outros am-
bientes e outros povos. conhecer gente menos humi-
lhada e oprimida e com mais direitos e privilégios do 
que nós temos neste país. 
Vai, filho. Não tenhas saudades do teu cerquido. 

porque há-des ser tu uma excepção?... os outros da 
tua idade também já foram d’abalada. já arrumaram 
o ancinho e a enxada... sei que te vais compadecer 
de todo este paraíso. paraíso adormecido e sem fu-
turo. Vai, filho, mas antes de partires vai despedir-te 
das árvores que ajudas-te a plantar, as videiras por ti 

enxertadas. diz adeus às laranjeiras, às cerejeiras, a 
todas essas fruteiras que tantas vezes nos têm mata-
do a fome. também não te esqueças de te despedires 
do rijo e do galhardo (os bois), vai afagá-los filho, 
e lembra-te que foram eles que acarretaram toda a 
pedra para a construção da nova escola... que há mais 
de trinta anos que estava prometida à população. Fi-
lho, diz também adeus ao espigueiro que tanto suaste 
para ele se encher de espigas. diz adeus a tudo, que-
rido filho, e vai com Deus. E que o Anjo da Guarda 
te acompanhe... Só te peço, querido filho, que um dia 
voltes à terra onde nasceste.
Ai, meu filho, que tristeza, que desgosto se tu não 

voltares!?, todo este lugar de delícias se tornará numa 
selva!... todos estes campos verdejantes do nosso 
Minho, este pomar perfumado e viçoso, tudo isto se 
transformará num matagal, onde nada se produzirá. 
E eu estou a ficar velha e sem forças. Mas vai, filho. 
Vai conhecer outras terras mais evoluídas onde terás 
livros e a oportunidade de estudar e arranjar um em-
prego. Lembras-te do que disse o sr. regedor o outro 
dia: “Os filhos dos ricos vão estudar e os dos pobres 
continuarão, como sempre, a trabalhar na lavoura” 
– dizem que é a “Bem da nação”... apronta-te meu 
filho. São horas de ires apanhar a camioneta do ou-
tro lado do rio e o caminho está mau e depois ainda 
tens que esperar pelo barqueiro que ainda deve estar 
a dormir”. 
A pobre mãe não aguentava a dor de ver o filho 

partir, procurando algo no alpendre, um exercício 
frívolo para olvidar tamanha mágoa e ocultando an-
gústia de ver o filho partir e que, possivelmente, o 
não voltaria a ver... como tantos outros que partiram 
e nunca mais voltaram... Abraçou-se ao filho com os 
olhos afogados em lágrimas e com o coração a bater 
aceleradamente disse: “deus te abençoe meu querido 
filho”. E o filho respondeu: “Mãe, não chore, eu pro-
meto que hei-de voltar”...

AUGUSTO MAcHADO

humanidadE: para ondE caminhas?

A recente decapitação do jornalista norte ameri-
cano james Foley levantou uma onde de indig-

nação por todo o mundo ocidental. a incredulidade 
perante tamanha barbárie assolou o coração e a men-
te de muitos por todo o globo também. a repulsa 
aumenta quando começam a surgir informações de 
que o pretenso executor, de pronúncia marcadamente 
britânica, poderá ser um cidadão britânico de origem 
islâmica. 
este facto levantou ainda mais indignação e ques-

tões relacionadas com a integração de diferentes cul-
turas num mesmo país. em resposta as autoridades 
britânicas fazem esforços para chegar aos líderes re-
ligiosos mais moderados da comunidade islâmica no 
sentido de acalmar aqueles que por ventura sejam e 
estejam mais inclinados para estes comportamentos 
radicais. a iniciativa é bem recebida mas corre o risco 
de ser desvirtuada pelo comportamento das mesmas 
autoridades noutras situações. o exemplo é o melhor 
instrumento de educação, e não se pode educar num 
sentido quando as nossas ações demonstram o con-
trário. para além disto é necessário criar uma empatia 
junto das populações e culturas destinatárias de for-
ma a criar uma ponte que ligue ambas as partes. Há 
que haver respeito e entendimento que nenhuma cul-
tura é melhor que a outra e que na maioria dos casos 
elementos humanos universais (fraternidade, tolerân-
cia, não violência, caridade, paz, etc.) são comuns a 
todas as religiões. É necessário entender que muitos 
países vivem uma cultura de subserviência ao poder 
religioso, militar, político e económico. são cultu-
ras que estão habituadas a aceitar tudo sem refletir 
porque a tradição se impõe sobre o livre pensamento 

que permite avaliar e acertar aquilo que estão menos 
bem. por acaso não vemos isso na cultura portugue-
sa? Quantas vezes não presenciei situações em que 
determinado individuo critica ferozmente algo mas 
inibe-se de assumir posição diversa ou mesmo de se 
afastar desse algo que tão ferozmente critica apenas 
para proteger a sua imagem! isto também se aplica a 
outras culturas e países. Quando determinado povo 
viveu muito tempo sobre o jugo de determinada força 
política, religiosa ou militar, tem bastantes dificulda-

des em pensar e caminhar por ele mesmo, pois aque-
le ou aquilo que os dominou proporcionou também 
algo que lhes agradava: a tranquilidade derivada da 
estabilidade social que existia. as forças dominado-
ras pensavam e dirigiam as massas, estas indo ao sa-
bor dos ventos transferiam assim pouco a pouco o 
poder de rédeas sobre o próprio destino para o grupo 
dominador que entretanto explorava a massa comum 
dessas culturas, muitas vezes levando-as às culmi-

nâncias da barbárie no delírio que alimentavam.
Quando se verificam intervenções em países estran-

geiros como vimos no iraque, no afeganistão e ou-
tros, é importantíssimo na retirada não deixar vazios 
de poder. Países com geografias extremas de difícil 
acesso tornam-se palcos privilegiados de radicais que 
procuram esses extremos para sua própria proteção. 
estes tipos de intervenção não podem responder a 
agendas financeiras, o fator humano deve ser o crité-
rio fundamental na avaliação destas iniciativas. este 
é um processo que leva tempo e que mesmo depois 
da retirada de forças estrangeiras é necessário ser 
acompanhado. não se trata de uma crítica mas sim 
do realçar das dificuldades inerentes a qualquer inter-
venção no interior de outro país.
acima de tudo é necessário uma integração e com-

preensão maiores entre culturas e países. o comércio 
global tem ajudado a quebrar algumas barreiras, con-
tudo não é utilizado como intercâmbio que favoreça a 
quebra de barreiras culturais fruto de uma maior fra-
ternidade e tolerância. infelizmente vemos focos de 
reação adversa no resto do mundo contra os radicais. 
não é por reagirmos de forma ainda mais radical do 
que os próprios extremistas que eliminaremos esses 
focos definitivamente, mas sim através da prevenção 
de eles voltarem a existir. naturalmente atos bárbaros 
como o que nos foi noticiado podem e devem seguir 
as malhas da justiça, e quando falo da justiça não falo 
da justiça vingativa que alimenta ainda mais o fogo 
do ódio entre culturas. Face à consistente manifes-
tação de comportamentos selvagens que vemos um 
pouco por todo o mundo sem exceção, que nos rea-
vivam antigas histórias repulsivas de comportamen-
tos culturais, é de perguntar: Humanidade, para onde 
caminhas?

A recente decapitação do jor-
nalista Norte Americano ja-
mes foley levantou uma onde 
de indignação por todo o mun-
do ocidental. A incredulidade 
perante tamanha barbárie as-
solou o coração e a mente de 
muitos por todo o globo tam-
bém.

Portugalíssimo

produtorA: 
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contActo publicitário:
514.366.2888

linhA AbertA: 
514.483.2362

DOmINgO DAs 15H às 18H
35 YOrk, wEstmOuNt

rosavelosa1@gmail.com



A Voz de PortugAl  |  27 de Agosto de 2014  |  P. 22

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

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

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

esPanha
lIga BBVa

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

França
lIgue 1

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

ItálIa
serIe a

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

alemanha
BundeslIga

quinta-FEira 28 dE agosto
- FEsta do divino Espírito
  santo Em stE thérèsE

sábado 30 dE agosto
- glEnn castanhEira Fala dos
 proJEtos do boul. st laurEnt

bell fibe: 880 | Videotron: 255

standard liège - zenit 0-1       0-3
maribor - celtic 1-1       1-0
slovan bratislava - bAtE borisov 1-1       0-3
lille - fc porto 0-1       0-2
Aalborg bk - ApOEl 1-1       0-4
steaua bucuresti - razgrad 1-0 27/08  19:45
fc kobenhavn - b. leverkusen 2-3 27/08  14:45
besiktas - Arsenal 0-0 27/08  14:45
red bull salzburg - malmö 2-1 27/08  14:45
Napoli - Athletic 1-1 27/08  14:45

lIgA DOs cAmpEõEs

Dnipro - Hajduk split 2-1  28/08  13:00
stjarnan - Internazionale 0-3  28/08  14:45
Aqtobe - legia warszawa 0-1  28/08  15:00
fc Astana - villarreal 0-3  28/08  14:45
Dynamo moskva - Omonia 2-2  28/08  12:00
Hjk - rapid wien 2-1  28/08  14:30
karabakh - fc twente 0-0  28/08  13:30
ruch chorzów - metalist 0-0  28/08  12:00
AEl limassol - tottenham 1-2  28/08  14:45
psv - shakhtyor 1-0  28/08  13:00
Dc karabukspor - saint-étienne 1-0  28/08  14:30
Dinamo minsk - Nacional 2-0  28/08  14:45
Elfsborg - rio Ave 2-1  28/08  16:15
fc petrolul ploiesti - Dinamo 1-3  28/08  15:00
Young boys - Debreceni 3-1  28/08  14:30
Apollon limassol - lokomotiv 1-1  28/08  11:00
zorya - feyenoord 1-1  28/08  14:00
panathinaikos - midtjylland 4-1  28/08  14:00
trabzonspor - fk rostov 2-0  28/08  13:00
zwolle - checa sparta praha 1-1  28/08  14:30
fc zimbru - pAOk 1-0  28/08  12:15
spartak trnava - fc zürich 1-3  28/08  14:30
partizan - Neftchi 3-2  28/08  12:00
grasshoppers - club brugge 1-2  28/08  15:00
Asteras tripolis - tel Aviv 2-0  28/08  13:30
real sociedad - fk krasnodar 1-0  28/08  12:00
lokeren - Hull city 1-0  28/08  14:45
lyon - Astra giurgiu 1-2  28/08  12:45
rNk split - torino 0-0  28/08  14:30
fk sarajevo - m’gladbach 2-3  28/08  14:45
HNk rijeka - sheriff 1-0  28/08  13:00

uEfA EurOpA lEAguE 
1ª mão                 2ª mão

1ª mão                 2ª mão

Falcao dá primEira vitória a lEonardo Jardim

O Mónaco venceu final-
mente para o campeo-

nato, com Leonardo Jardim 
ao leme da equipa, com uma 
vitória, por 1-0, no terreno 
do nantes. 
o clube do principado havia 

perdido nas duas primeiras 
jornadas. a equipa de Leonar-
do jardim, com Falcao e joão 
Moutinho de início, entrou em 
nantes com a pressão de ain-
da não ter qualquer ponto no 
campeonato. o jogo parecia 
ir começar mal para a equipa 
monegasca, quando aos 23 mi-
nutos foi assinalado um penálti 
a favor do nantes. no entanto, 
o guarda-redes subasic parou 
a grande penalidade marcada 
por gakpe, seguindo-se uma 

série de ressaltos que podiam 
ter resultado no primeiro golo 
da partida, mas a sorte bafejou 
a equipa de Leonardo jardim. 
o único golo da partida foi 

apontado pelo inevitável Fal-
cao, pela primeira vez titular 
para o campeonato, após a 
longa paragem por lesão, que 

após cruzamento da esquerda, 
foi muito mais rápido que os 
defesas do nantes e apareceu 
a finalizar de cabeça. Com este 
resultado, Leonardo jardim 

alcança a primeira vitória e os 
primeiros pontos, para o cam-
peonato, ao serviço do Móna-
co.

zidanE EstrEou-sE como 
trEinador com dErrota do rEal madrid b

O ex-internacional fran-
cês Zinedine Zidane es-

treou-se hoje como treinador 
ao serviço do Real Madrid B 
com uma derrota frente ao 
Atlético Madrid B, por 2-1, 

em jogo referente à terceira 
divisão espanhola de futebol. 
Zidane, que integrou na últi-

ma temporada a equipa técni-
ca do treinador carlo ancelotti 
no real Madrid, contribuindo 

para a conquista da Liga dos 
campeões e da taça do rei, 
segue assim as pisadas de 
pep guardiola, atualmente no 
Bayern Munique, que come-
çou pelo mesmo escalão, ao 
serviço da equipa B do Fc 
Barcelona. o encontro teve 
um início promissor para o 
agora treinador Zidane, com o 
real Madrid B a chegar à van-
tagem por raul tomas, mas o 
atlético Madrid B deu a volta 
já na segunda parte com go-
los de daniel aquino e sekou 
Keita.
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 24 13 4 7 39 26 43
2-Sporting KC 25 12 6 7 36 26 42
3-Toronto FC 23 9 6 8 35 36 33
4-Columbus Crew 25 8 9 8 35 32 33
5-NY Red Bulls 24 7 10 7 39 36 31
6-NE Revolution 24 9 3 12 31 36 30
7-Philadelphia U. 25 7 9 9 40 41 30
8-Chicago Fire 24 4 14 6 31 37 26
9-Houston Dynamo 24 7 4 13 25 45 25
10-Impact Montréal  24 4 5 15 25 45 17

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 24 14 3 7 43 33 45
2-FC Dallas 25 12 6 7 45 33 42
3-Real Salt Lake 25 11 9 5 39 30 42
4-LA Galaxy 23 11 7 5 41 26 40
5-Vancouver W. 24 7 12 5 33 31 33
6-Portland Timbers 25 7 10 8 41 43 31
7-Colorado Rapids 25 8 6 11 37 39 30
8-SJ Earthquakes 23 6 7 10 28 32 25
9-Chivas USA 24 6 6 12 21 37 24

grupo oeSte

eStAdoS unidoS (mlS)

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

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

V. Guimarães 3-0 Penafiel
marítimo 2-1 Académica
p. ferreira 0-1 fc porto

sporting 1-0 Arouca
belenenses 3-1 Nacional
Estoril praia 1-5 rio Ave
v. setúbal 2-0 gil vicente

Boavista 0-1 Benfica
moreirense 0-0 sc braga

resultAdos

FC Porto B 1-1 U. Madeira
Benfica B 4-0 Ac. Viseu
Tondela 1-1 Atlético CP

Farense 0-1 Santa Clara
Desp. Aves 2-1 Feirense

Olhanense 0-1 Sporting B
Freamunde 0-1 Marítimo B

Chaves 2-1 SC Braga B
Trofense 0-1 UD Oliveirense
Portimonense 0-0 Oriental

V. Guimarães B 07/09  12:00 Leixões
Beira-Mar 09/09  14:30 Sp. Covilhã

resultAdos

Académica - v. setúbal 29/08  15:00
belenenses - v. guimarães 30/08  13:00
sc braga - Estoril praia 30/08  15:30
gil vicente - marítimo 31/08  11:00
Penafiel - P. Ferreira 31/08  12:00
fc porto - moreirense 31/08  13:00
Nacional - Arouca  31/08  13:00
Benfica - Sporting  31/08  14:00
rio Ave - boavista  01/09  15:00

3ª jornAdA - horAs de montreAl

sp. covilhã 27/08  11:00 Olhanense
feirense 27/08  11:00 fc porto b
sporting b 27/08  11:00 Desp. Aves
Oriental 27/08  12:00 farense
santa clara 27/08  12:00 beira-mar
Atlético cp 27/08  12:00 v. guimarães
leixões 27/08  12:00 tondela
UD Oliveirense 27/08  12:00 Benfica B
marítimo b 27/08  12:00 chaves
sc braga b 06/09  12:00 freamunde
u. madeira 07/09  11:00 portimonense
Ac. viseu 07/09  12:00 trofense

PróXImA jornAdA

samaris orgulhoso Em
vEstir a camisola do bEnFica

O jogador grego é o mais 
recente reforço do Ben-

fica. Em entrevista à Benfica 
tV confessou estar encantado 
com o novo clube. andreas 
samaris, o mais recente refor-
ço do Benfica, diz estar «mui-
to orgulhoso» e feliz em vestir 
de encarnado. em entrevista 

ao canal de televisão do clu-
be, o médio grego de 25 anos 
saudou os adeptos e prometeu 
«trabalhar muito para ajudar a 
equipa a ter sucesso». o grego 
assinou por 5 épocas e custa 
10 milhões de euros aos cofres 
da Luz, uma das contratações 
mais caras da história do clu-

be encarnado. em comunicado 
enviado à comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários 
(CMVM), o Benfica informou, 
ainda, que o contrato assina-
do com samaris contém uma 
cláusula de rescisão no mon-
tante de 45 milhões de euros.

atlético madrid batE 
rEal E conquista supErtaça

O atlético Madrid conquis-
tou, esta noite de sexta-

-feira, a segunda supertaça de 
espanha, ao vencer o real Ma-
drid, por 1-0, na segunda mão 
da final, no EWstádio Vicente 
calderón. cristiano ronaldo 
saiu do banco ao intervalo, mas 
não conseguiu anular o golo de 
Mandzukic. os colchoneros já 
não ganham em casa ao rival 
merengue desde 1999. em 
vantagem graças ao empate 
(1-1) obtido no santiago Ber-
nabéu, o atlético Madrid, com 
tiago a titular, entrou com 
tudo e logo aos dois minutos 
começou a colocar a mão num 
troféu que lhe escapava desde 

1985. o golo do croata Man-
dzukic acabou por ser o único 
do encontro, apesar das várias 

oportunidades que existiram 
para cada equipa. A mais fla-
grante foi uma bola à trave de 
raúl garcía (49 m), autor do 
tento colchonero no Bernabéu. 
ancelotti poupou cristiano 

ronaldo para a segunda parte. 
Lançou-o no lugar de Kroos, 
mas cr7, desta vez, não con-

seguiu ser decisivo e ficou em 
branco num calderón que vi-
brou com o espetáculo de die-
go simeone na bancada, de-
pois de ter sido expulso logo 
aos 26 minutos.

cinco Equipas no topo, 
cinco Equipas no Fundo
Duas jornadas decorri-

das, 18 encontros dis-
putados, 41 golos marcados 
e cinco equipas em estado de 
graça pontual. Rio Ave, Be-
lenenses, Vitória Guimarães, 
FC Porto e Benfica somam 
duas vitórias e partilham, 
como uma boa família nu-

merosa, a liderança do cam-
peonato.
Vivem-se dias de indefini-

ção (o mercado tarda em fe-
char), esperança e entusiasmo 
em quase todos os clubes. 
jogadores novos, ideias re-
novadas, desejos de brilhar 
na mais importante prova do 
calendário nacional. o rio 
ave é o exemplo mais feliz de 

união entre ambição e sucesso. 
Mesmo com várias alterações 
no onze inicial, já a pensar na 
segunda-mão da Liga europa, 
os vilacondenses consegui-
ram marcar cinco (!) golos na 
amoreira, a um estoril irreco-
nhecível.
um estoril-praia que vem de 

um 5º e um 4º lugar no cam-
peonato e de dois anos históri-
cos. com Marco silva, a equi-
pa da Linha perdeu oito jogos 
em casa entre 2012 e 2014. 
josé couceiro herda um far-
do pesado, sim, mas aliciante. 
este resultado não ajuda nada.
o Vitória guimarães e o Bele-

nenses são casos distintos. os 
minhotos voltam a olhar para a 

equipa B, a promover jogado-
res e a peneirar peitas de ouro 
do quilate de Bernard e Hernâ-
ni. O Penafiel pouco ou nada 
pôde fazer na cidade-Berço: 
3-0. o Belenenses será, ainda, 
mais surpreendente. À vitória 
em Penafiel, na ronda inicial, 
seguiu-se um 3-1 autoritário 
no restelo sobre o europeu 
nacional. Bela exibição e go-
los muito bonitos, principal-
mente o de Fredy. Lito Vidi-
gal começa a reclamar mais 
atenção. nesta jornada, os três 
grandes venceram por 1-0. o 
Fc porto em paços Ferreira, o 
Benfica no Bessa e o Sporting 
na receção ao arouca. Missões 
cumpridas, sim, mas nenhu-
ma delas com total domínio 
e conforto. Moreirense e sp. 
Braga, no fecho da jornada, 
anularam-se mutuamente e es-
tão lado a lado na tabela com 
quatro pontos. resta falar de 
Marítimo e Vitória setúbal. os 
dois clubes somaram os três 
primeiros pontos do ano com 
vitórias em casa. os insulares 
reagiram à derrota no dragão 
com um 2-1 sobre a académi-
ca e os sadinos mostraram me-
lhorias no 2-0 ao gil Vicente.
por falar em gil, os minhotos 

são uma das cinco equipas ain-
da com zero pontos. as outras 
são Boavista, Penafiel, Paços 
Ferreira e nacional.
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daniEl ricciardo rEd bull
Faz historia no gp da bélgica 

Daniel Ricciardo alcançou o 3º triunfo do ano e 
ao mesmo tempo da sua carreira neste Gran-

de Premio da Bélgica, corrida que se iniciou bas-
tante mal entre os dois pilotos da Mercedes quan-
do logo na segunda volta da corrida nico Rosberg, 
que perdeu na largada, para Lewis Hamilton ten-

tou recuperar a posição. 
os dois carros tocaram-se e acabaram por destruir 

uma vitória que em condições normais seria inevitá-
vel o incidente que promete aumentar a tensão entre 
ambos os candidatos ao título, levou a um furo no 
Mercedes de Lewis que acabou com as suas chan-
ces de pontuar, quanto a nico rosberg este saiu do 
acidente com a asa dianteira do carro quebrada foi 
obrigado a uma pargem mais longa nas boxes pon-
do de imediato em causa a sua vitória na corrida . 
Valtteri Bottas terminou num brioso terceiro lugar 

e diz que ficou feliz por alcançar o que tinha como 
objetivo antes da largada: terminar no pódio do gp 
da Bélgica. No final da corrida Hamilton comentou 
dizendo: “pareceu-me muito claro, mas acabamos de 
ter uma reunião e ele basicamente disse que fez de 
propósito”, garantiu Hamilton. “ele disse que fez de 
propósito, que poderia ter evitado.”, continuou. “e 
não precisam de confiar em mim, podem perguntar 
para toto (Wolff), paddy (Lowe) e todos os elemen-
tos da equipe que também não estão contentes com 
ele”, revelou. “não consigo imaginar o que a equipe 
fará agora. Quando chegamos aqui estava confian-
te. estava muito animado... temos oito corridas e 
estamos próximos, eram só 11 pontos e pensei que 
seria bom para todos nós. Que teríamos boas corri-
das.” disse o ingles. o chefe de equipe da Mercedes, 
toto Wolff não tem dúvidas: nico rosberg foi o úni-
co culpado pelo toque com Lewis Hamilton. Wolff 
considera mesmo “inaceitável” a manobra do piloto 
alemão. não se deve tentar ultrapassar com a faca 
nos dentes na segunda volta e com risco de danifi-
car os dois carros”, afirmou visivelmente zangado o 
chefe de equipe da Mercedes, à ‘BBc sports’. “É um 
momento decisivo para a luta entre os dois e para 
a equipe. Lewis está muito zangado e não há nada 
que possamos dizer-lhe.” o alemão tem 220 pontos 
contra 191 do inglês, que viu ricciardo se aproxi-
mar, na casa dos 156 pontos. Mas o filme da tarde 
começou ainda antes da largada, quando o Ferrari de 
Fernando Alonso ficou parado antes da saída para a 
volta de formação. a equipa não respeitou o tempo 
de 15s antes da largada para não mexer no carro. pre-
feriu no entanto assumir a penalização de paragem 
nas boxes e largada, que existiria do que deixar o es-

panhol parado na pré-grelha. alonso viria a servir a 
penalização aquando da sua primeira paragem para 
mudar os pneus. no entanto e para fazer a sua melhor 
corrida da época, Kimi raikkonen teve desempenho 
sólido com uma Ferrari que se mostrou combativa, 
terminando a prova na quarta posição. o quinto foi 
um apagado sebastian Vettel, logo à frente de jenson 
Button. Fernando alonso protagonizou uma bonita 
luta com Kevin Magnussen pela sétima posição e 
perdeu na pista, mas os comissários deram uma pu-
nição de 20 segundos ao dinamarquês por manobra 
antidesportiva ao atirar o espanhol para fora da pista. 
assim, alonso, pérez, Kvyat e Hulkenberg comple-
taram o top-10 neste gp da Bélgica. Fernando alon-
so e Kimi raikkonen devem continuar com a Ferrari 
para a temporada de 2015. em  entrevista antes do 
gp da Bélgica, o chefe de equipe Marco Mattiaci 
confirmou que a dupla deve continuar, colocando um 
fim às especulações sobre seus respectivos futuro dos 
dois pilotos.
raikkonen sofreu muito para se adaptar ao F14t 

mais do que alonso, deixando-o em 12º no Mundial. 
Ja se fizeram também certas mudanças estruturais 
nesta temporada. além da chegada de Mattiaci, que 
assumiu a posição depois de stefano domenicali ser 
dispensado, Luca Marmorini deixou a divisão de mo-
tores da equipe no mês passado. esperemos ....
Próximo encontro a 7 de setembro em Monza no 

Grande Prémio de itália.

HéLDER DiAS


