
serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

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

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
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DE 5 A 250 LITROS.
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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

Bem-vindo Rui Costa

PIRI PIRI PLATEAU
415 MONT-ROYAL EST, 

MTL QC H2J 1W2 • 514 504 6464

PIRI PIRI MASSON
3038 MASSON, 

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

WWW.PIRI-PIRI.CA

É já no dia 14 se setembro que se realiza em Montreal o GP de ciclismo de 
Montreal e tal como no ano passado vamos ter a oportunidade de apoiar 

o nosso compatriota, Rui Costa que é nada mais, nada menos que o atual 
CAMPEÃO DO MUNDO!
Vamos todos receber e apoiar, este nosso caMpeÃo do Mundo!!!
a corrida começará pelas 11h, na avenida do parc, junto ao monumento geor-

ges-Étienne cartier. os ciclistas irão dar a volta à montanha 17 vezes, por isso 
teremos a oportunidade de apoiar o nosso ciclista, trazendo a nossa bandeira para 
mostrar ao mundo como ela é bonita. esta a prova será transmitida para vários 
países. O fim da prova está previsto por volta das 16h, esperemos que o vencedor 
seja português. pelas 10h, os ciclistas irão ser apresentados no palco, vamos pres-
tar uma homenagem ao rui costa, ele irá correr com o equipamento do arco-Íris, 
o símbolo de campeão do Mundo, portanto, será muito fácil de o reconhecer...
Os melhores ciclistas que vão participar nesta prova de um dia, são os mes-

mos que correm o Tour de France, uma oportunidade para ver de perto os 
melhores dos melhores.



A Voz de PortugAl  |  10 de setembro de 2014  |  P. 2

cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Dependurado, que significa Sacri-
fício. Amor: Irá manifestar-se em 
si uma forte sensualidade. Saúde: 

Com disciplina e controlo melhorará.  Di-
nheiro: Poderá ter tendência para gastar 
mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 5 de 
Copas, que significa Derrota. 
Amor: Caso esteja livre e des-
comprometido poderá surgir bre-

vemente a pessoa que idealizou. Saúde: 
Tenderá a sofrer de fadiga. Durma mais. 
O cansaço tomará conta de si, procure o 
seu médico e tome umas vitaminas para 
revitalizar o seu corpo. Dinheiro: Poderá 
voltar a surgir uma proposta que estava 
suspensa há algum tempo.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: 8 
de Copas, que significa Concre-
tização, Felicidade. Amor: Pode-
rá surgir um mal entendido, mas 

com calma tudo se resolve. Saúde: Este 
será um período de paz, aproveite para 
descansar. Seja o seu melhor amigo! Di-
nheiro: Momento pouco favorável para 
grandes investimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Entre 
em contacto com os seus familia-

res e amigos que estão distantes e verá 
como custará menos a suportar a sau-
dade. Não se deixe dominar por maus 
presságios! Saúde: Dê mais atenção aos 
seus ouvidos. Dinheiro: Não espere gran-
des alterações neste campo da sua vida.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO:Carta Dominante: 10 de 
Ouros, que significa Prosperida-
de, Riqueza e Segurança. Amor: 
Andará muito sentimental e por 

isso o seu relacionamento amoroso esta-
rá colorido e cheio de ternura. Olhe em 
frente e verá que existe uma luz ao fun-
do do túnel! Saúde: Espera-o um período 
isento de preocupações. Dinheiro: Fique 
atento e evite qualquer tipo de gasto su-
pérfluo.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: A 
Justiça, que significa Justiça. 
Amor: Não tenha atitudes infantis 
relacionadas com ciúmes doen-

tios. Aprenda a trazer para a luz o melhor 
do seu ser! Saúde: Cuidado com a auto-
medicação. Dinheiro: Época favorável ao 
investimento em novos negócios.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA:Carta Dominante: 10 
de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Es-
teja atento a tudo o que o rodeia. 

Saúde: Não terá que se preocupar, está 
em plena forma. Dinheiro: Algumas difi-
culdades avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Paus, que significa 
Viagem longa, Partida Inespera-
da. Amor: Deixe o ciúme de lado 

e aproveite bem os momentos escaldan-
tes. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: 
Cuidado com os excessos alimentares. 
Dinheiro: Período menos favorável para 
empréstimos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Valete de Paus, que significa Ami-
go, Notícias Inesperadas. Amor: 
Através do diálogo poderá clarifi-

car algumas dúvidas com a sua cara-me-
tade. A felicidade espera por si, aproveite-
-a! Saúde: Cuidado com os vírus gripais. 
Dinheiro: Reina a estabilidade neste cam-
po.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: 3 de Ouros, que significa Po-
der.
Amor: Período bom para estar 

com o seu amor. Descubra a imensa força 
e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Manter-se-á numa situação está-
vel.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta Dominante: O 
Papa, que significa Sabedoria
Amor: Os ciúmes não nos levam a 
lado nenhum, tenha confiança na 
pessoa que tem a seu lado. 

Saúde: Cuidado com a diabetes, não 
coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um in-
vestimento mais sério. Que o sucesso es-
teja sempre consigo!
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil.
Amor: Procure estar mais tempo 

com os seus amigos e familiares. Tenha a 
ousadia de sonhar!
Saúde: Faça com maior regularidade aná-
lises ao sangue.
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem 
prejudicá-lo significativamente.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

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
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PRogRamação 
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quArtA-fEIrA
10 DE sEtEmbrO                             
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 vila real
08:00 jornal da tarde
09:13 biosfera
09:48 verão total
 vila real
13:00 portugal em Direto
14:01 vida Animal em 
 portugal e no mundo
14:05 bem-vindos a beirais
14:45 ler +, ler melhor
15:00 telejornalDireto
16:01 livre pensamento
16:30 O preço certo
17:23 Os Nossos Dias
18:05 telejornal madeira
18:37 telejornal Açores
19:09 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:14 livre pensamento
21:45 portugueses pelo mundo
 madrid
22:28 surf total
22:52 sociedade civil
00:24 telejornal Açores
00:57 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
11 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 mértola
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:30 verão totalDireto
 mértola
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:05 correspondentes
16:20 tec@Net
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
22:10 portugueses pelo mundo
 Edimburgo
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
12 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 vindimas, mora
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:30 verão total
 vindimas, mora
13:00 portugal em Direto
14:00ler +, ler melhor
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:30 1ª liga de futebol
 V. Setúbal x Benfica
17:30Os Nossos Dias
18:15telejornal madeira
18:45telejornal Açores
19:10bem-vindos a beirais
20:00telejornal AméricaDireto
20:30água de mar
21:15visita guiada
21:45 super Diva - 
 ópera para todos
 traviata
22:15 tanto para conversar
 luis Osório e 
 catalina pestana
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55telejornal madeira

sábADO
13 DE sEtEmbrO                               
01:30 Estranha forma de
 vida - uma História da
 música popular 
 portuguesa
02:05 biosfera
 coelho de Novo
 em perigo
02:35 só Energia
03:00 bom Dia portugal 

05:45 surf report
06:00 verão total
 compacto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 visita guiada
09:45 Inesquecível
 com Helena ramos
 e rita salema
11:25 Estranha forma de
 vida - uma História da
 música popular 
 portuguesa
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 Olhar o mundo
14:00 percursos
15:00 telejornalDireto
15:45 linha da frente
16:20 portugal 3.0
17:25 portugueses 
 pelo mundo
 budapeste
18:10 Hotel 5 Estrelas
 casino Hotel
19:00 24 HorasDireto
20:00 cOOli
20:35 Olhar o mundo
21:10 telejornal madeira
21:40 telejornal Açores
22:05 zona mista
00:05 portugueses pelo mundo
 budapeste
00:50 cOOli

DOmINgO
14 DE sEtEmbrO                               
01:30 correspondentes
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
04:00 Eucaristia Dominical
05:00 Atletismo: 8.ª Edição
 da meia maratona
  sportzone
07:05 Nha terra Nha 
 cretcheu 2014
 zezinha Alfama / verão
  e tempos livres
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 sabores de portugal
13:15 só Energia
13:30 Arraiais madeirenses
14:50 Arraiais madeirenses
15:00 telejornalDireto
15:45 A Opinião de 
 josé sócrates
16:15 cOOli
17:00 trio d´AtaqueDireto

19:00 24 HorasDireto
20:00 O preço certo ao vivo
 Ourique
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal Açores
23:20 só visto!
00:15 Arraiais madeirenses

sEguNDA-fEIrA
15 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 vindimas
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:45 verão total
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 água de mar
21:25 Especial saúde 2013
22:00 sinais de vida
22:55 sociedade civil
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
16 DE sEtEmbrO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 vindimas
08:00 jornal da tarde
09:15 biosfera
09:45 verão total
 vindimas
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
16:45 O preço certo
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Festa de são Paulo
A Associação Saudades da Terra QuebeQuente organiza no dia 4 de outubro 
pelas 19h00 e na igreja St-Enfant Jésus situado no 5039 St-Dominique o 18º 
aniversário da Festa de São Paulo. Animado pelo conjunto Mexe e Mexe e o 
DJ XMEN. 
para mais informações ou reservas: roberto carvalho 514-237-3994.

JantaR BeneFiCio
O Grupo Folclórico Campinos do Ribatejo de Montreal organiza um jantar be-
nefício no Sport Montreal e Benfica, 100 Bernard Oeste, no dia 13 de setem-
bro de 2014 pelas 19h. Haverá um jantar e baile com a atuação da escolinha 
do folclore. para mais informações ou reservas: Nathalie marques e paulo 
santos 514-648-8343

gRande Festa dos 30 anos da maRCHa do oRiental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza um jantar/dançante para 
celebrar o 30º aniversário da Marcha do Oriental no dia 11 de outubro pelas 
19h30. A festa será animada pela Fátima Miguel e o DJ Fernando Vinagre. A 
ementa principal será cozido à Portuguesa. Todos são Bem-vindos. 
para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

O Sr. João Vital, antigo Mestre dos Romeiros de Montreal e Laval, vem por 
este meio responder ao anúncio publicado neste jornal, na sua edição do 26 
de março de 2014, e oferecer publicamente a sua disponibilidade para o cargo 
de Mestre Romeiro para o ano 2015 e anos subsequentes.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

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

49$
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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.
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SORTIE FINALE à 100 %

AdMat 10,25"x13,5"

100 % 50 % 0 %
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 FINAL-LIVRÉ

GRAPHIQUES M&H | Cité Multimédia

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

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

Socialisez

Samsung Galaxy S4

Nokia  
Lumia 635

Moto G LTE Sony  
Xperia M2

Restez en contact avec vos réseaux sociaux

Téléphones intelligents  
à partir de 0 $

avec entente Balance24 de 2 ans6

›  1 Go de données2

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

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

›  Afficheur et  
Messagerie vocale5

Forfait standard

49 $
par 

mois1

 Inclut 

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

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

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

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

DO N
OT P

RIN
T

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

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

FidoDOLLARSMC        Use os seus FidoDOLLARS para economizar no seu próximo telefone

EDiTORiAL

350 mil PoRtugueses 
emigRaRam nos últimos tRês anos

O acordo assinado pelo Governo com a troika, 
continua a impor uma severa austeridade à 

população portuguesa. Verdadeiramente, desde a 
decisão de solicitar a adesão de Portugal às Co-
munidades Europeias, e que marcou uma ruptura 
com um passado de 500 anos, nunca o País defi-
niu um rumo próprio para o seu futuro. Diversos 
governos tentaram definir objectivos ou desíg-
nios, mas nenhum deles procurou efectivamente 
ponderar definir uma visão estratégica do País a 
longo prazo, do País que somos e do País que que-
remos ser.
Hoje, mais do que nunca, aguardam-se decisões 

com sentido de estado  para o povo e o país, que 
ultrapassem a tormenta da crise que nos tolda a vida. 
aguardam-se anúncios que nos permitam acreditar 
que terminou o tempo de medidas avulsas ou de curto 
prazo e, até, no futebol somos um fiasco. Não bas-
ta dizer que se governa, tem de se decidir de acor-
do com os interesses portugueses: Quais os sectores 
estratégicos da economia nacional? como encontrar 
financiamento para a sua promoção? Quais os prin-
cipais mercados para esses produtos?  as respostas a 
estas questões devem chegar com planificação e defi-
nição de metas e objectivos, sem demegogias avulsas 
ou megalómanas, mas com visão estratégica e ca-
pacidade de decisão. se queremos ter o melhor país 
para os jovens estudarem e viverem, tal não se deve 
apenas ao facto de estarmos a construir as melhores 
escolas do país, devendo-se, acima de tudo, ao facto 
da qualidade de vida dos portugueses para tornar as 
crianças as mais felizes da europa. se queremos a 
mais baixa taxa de criminalidade em portugal, tal não 
se deve ao número de polícias na rua, derivando, sim 
de uma estabilidade social que resulte das políticas 

de integração que retirem da miséria e da degradação 
que encontramos nas nossas favelas.
porém, muito lamentavelmente, muito por conse-

quência da acelaração da vida da pós-modernidade, 
tem afetado muitos decisores conduzindo-os para 
decisões que apontam para uma navegação à deriva 
e um clima capitalista selvagem que afinal não é se-
gredo, que visam o ciclo de governação e por aí se 
explicam os anúncios espetaculares sem resultados à 
vista. urge ter a coragem de , de uma vez por todas, 
afastar o governo e esta lógica incoerente da gestão 
da coisa pública, decidindo a favor do povo e do país 
que, acreditamos, todos queremos ser.
tudo isto num contexto de degradação da situação 

económica e social. crescimento económico em bai-

xa , exportações a desacelerar, produção nacional a 
baixar, desemprego a alastrar, apesar da manobra de 
manipulação estatistica do governo procurando fazer 
passar  por criação de emprego os quase 200.000 por-
tugueses colocados em estágio ou em cursos de for-
mação sem qualquer futuro  ou omitindo os 350.000 
portugueses que emigraram nos últimos três anos. 
esta é a diferença entre os que encaram a política 

como instrumento para servir os trabalhadores, o 
povo  e o país e os que se sevem dela , por mais 
embustes, mistificações ou descaradas mentiras que 
usem, para prosseguir o processo de concentração e 
restauração do capitalismo monopolista, responsável 
pelo crescimemto do empobrecimento, exploração e 
injustiças e o rumo de desastre à vista.

MANUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

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
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iNFORMAçÃO CONSULAR o PRoBlema Religioso

No nosso tempo de jovem já tinha sido publi-
cado (em 1916) o livro “Filosofia Elementar”, 

da autoria de Mendes dos Remédios. Foi um dos 
livros para aprendermos algo sobre “o problema 
religioso”. A “Teodiceia”, de Leibnis, era já vul-
garizada pelo universo”, e as divergências não ti-
nham diminuído. Vejamos algo:
-citemos parte dos capítulos: --”existência de 

deus”; “provas físicas e metafísicas”; “atributos de 
deus: unidade, mutualidade”. “providência: a cria-
ção e a conservação”. “problema do mal: pessimis-
mo, otimismo, e a solução”...
em 1869 o escritor  Huxley também escreveu: --”o 

nosso modo de ver é igual à condenação do “agnosti-
cismo”. Tanto o ontologismo como o fideísmo foram 
condenados a 15 de junho de 1855 e a 30 de Março 
de 1857. O Concílio do Vaticano em 1870 definiu po-
sitivamente que se pode e deve provar a “existência 
de deus”. sobre as provas metafísicas, Mendes dos 
remédios concluiu que “foram diversas pelos auto-
res, cada qual apoiando-se  sobre uma concepção do 
espírito pessoal. até hoje se embrulham as ideias, e 
as discussões: que vamos nós concluir?!
Quanto a nós, o mundo inteiro está na mistura de 

crentes, descrentes, néscios e salvos, perdidos ou 
aceitos para o reino divino, com teologia inventa-
da... Vale a pena considerar:
-o ser humano pode inventar uma teologia, reli-

gião, ou modificar as que já existem, e apropriar-se 
de uma. em princípio não consideramos os “ateus”, 
porque nunca  encontramos um verdadeiro. em casos 
de acidente, doença, miséria ou inveja, temos escu-
tado chamadas para deus, seja um qualquer da sua 
ordenança... chegamos a discutir com várias pessoas 
que negavam a existência de deus, mas levavam os 
filhos ao baptismo e, no casamento, preferiam o tra-
balho da igreja ao exclusivamente civil.
se a concepção do deus de israel tem o cunho da 

universalidade, a mensagem do seu Filho unigénito é 
acessível a todas as inteligências, e aplicável a todas 
as almas pecadoras. Quando ele nasceu na terra, os 
anjos cantaram: --”glória a deus nas alturas”! e na 
alegria imensa dessa glória, um deles dirigiu-se  aos 
simples pastores para dizer: --”não temais, porque 
eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será 
para todo o povo” (Lucas 2:10,14). e jesus cresceu, 
fez-se homem; ensinou e praticou apenas o bem, e 
quando ressuscitou depois de ter dado a sua vida para 
salvação de todo aquele que crê, ele disse aos discí-
pulos: --”É-me dado todo o poder no céu e na terra. 
portanto ide, ensinai todas as nações, baptisando-as 
em nome do pai, e do Filho e do espírito santo; ensi-
nando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho 
mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, 
até à consumação dos séculos” (Mateus 28: 19-20). 
por que menosprezar este estado maravilhoso de je-
sus cristo em passar também a ser humano?
em todas as nações havia e há, almas pecadoras 

para salvar, porque “todas pecaram e destituídas 
(igualmente hoje outras estão também) sem a graça 
e a glória de deus” (rom.3:                       23)! a 
alegria da salvação oferecida por jesus é para o povo 

de todas as nações, e a todos os que se arrependem 
dos seus pecados e o recebam; “deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus” (João 1:12). Pois então, 
que vantagem, ou segurança humana, têm as pessoas 
que recusam entrar pelo caminho eterno?
gerald stanton publicou em 1977 e 1985, duas edi-

ções, “Fundamentos cristianos”, para os leitores al-
cançarem segurança da salvação com os métodos de 
estudo bíblico, e compreenderem o sofrimento vicá-
rio de jesus. o profeta isaías tinha escrito algo  bem 
interessante: --o servo do senhor “procederá com 
prudência; será exaltado e elevado, e mui sublime. 
(...) “causará admiração às nações, e os reis fecharão 
a sua boca por causa d`ele. Quem creu em nossa pre-
gação? e a quem foi revelado o braço do senhor?” 
(isaías  52:13,15; 53:1). os anos passaram e a men-
sagem divina multiplicou-se, e abriram-se igrejas de 
vário calibre, algumas das quais a palavra de deus 
é anunciada com unção do espírito santo. por que é 
rejeitada pela maioria dos seres humanos?!
o profeta isaías continuou a expor: --”ele verá o 

fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfei-
to; o meu servo, o justo, com o meu conhecimento 
justificará a muitos, porque as iniquidades deles le-
vará sobre si. por isso, eu lhe darei muitos com a sua 
morte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, 
porquanto derramou a sua alma na morte; foi conta-
do com os transgressores; contudo, levou sobre si o 
pecado de muitos e pelos transgressores intercede” 
(isaías 53:11.12). 
já ouvimos, mais do que uma vez, desculpas de não 

terem relação com deus: --”primeiro temos de sa-
ber se ele existe, disseram!”-- difícil de saber como 
responder a esta recusa. sorrimos, porque também já 
conversámos com amigos ignorantes e incultos, que 
nos disseram: --”nós cremos em deus! o ser huma-
no, as aves e os animais, grandes ou pequenos, e até 
os insetos, são prova de que ele existe. deus os criou, 
deu a todos uma parte da natureza e da regra sexual, 
que se mantem até hoje, e não há quem seja capaz 
de produzir essa função do nascimento, ou mesmo 
de explicar a cópula necessária para esse efeito, que 
leva os pintos a correr atrás das galinhas, quando nas-
cem, e perdigotos mais os passarinhos, que são apa-
nhados para serem comidos!...  Nesses enlevos filiais 
se vêm provas de amor, porque “deus é amor!” (1ª 
joão 4:8).  o capítulo 13 de 1ª coríntios desenvolve o 
amor que é “dom supremo”, e deus o sopra por toda 
a parte, e termina assim: --”agora vemos como em 
espelho, obscuramente. agora, pois, permanecem a 
fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior 
destes é o amor” (13:12,13). “deus é amor, e aquele 
que permanece no amor permanece em deus e deus 
nele” (joão 4:16). não há mistura defectiva com 
quem rejeita o senhor.
recebemos um email que trata do telescópio Hu-

ble, orbitando em torno da terra a 593 km acima do 
nível do mar, que, depois de percorrer o universo, 
dá conhecimento de que as estrelas, cometas e pla-
netas, se deslocam a distâncias da terra a milhares 
de anos luz! No final do email, quem formou o email 
interroga: --”Quais são as coisas importantes pelas 
quais você briga ou começa uma discussão? Que sig-
nifica pensar ser um poderoso magnífico; um “Homo 
sapiens” no auge do seu poder tecnológico? a terra 
tem quinhentos milhões de quilómetros quadrados 
de superfície; seis mil quatriliões de toneladas de 
rochas, e mais de mil triliões de toneladas de água, 
mas tudo isto é do tamanho de um ponto final de 
uma frase, comparando a terra com alguns planetas: 
quem foi o criador, senão deus triuno? Que posição 
ou estado de melhoria existe para o ser humano? o 
apóstolo paulo, numa das suas célicas visões, escre-
veu: --”deus, sendo rico em misericórdia, no amor 
com que nos amou, estando nós mortos em delitos, 
nos deu vida juntamente com cristo: pela graça sois 
salvos e, juntamente com ele nos fez assentar nos lu-
gares celestiais (efésios 2:4-5). não há riqueza maior 
do que esta! na sua providência há salvação.

J. J. MARqUES DA SiLVA

Encontro da cathy pimentel com jorge fernando,  
um músico e produtor português. é um dos compo-
sitores mais cantados da música portuguesa. é au-
tor de canções como “boa noite solidão”, “búzios”, 
“quem vem ao fado” ou “chuva”.

FOTO DA SEMANA

NOMEAçÃO DE NOVO CôNSUL – GERAL

o consulado – geral de portugal em Montreal 
apresenta os seus cumprimentos à comunidade 
portuguesa residente na sua área de jurisdição 
consular e informa que, por despacho de s. ex: ª 
o secretário de estado dos assuntos consulares e 
comunidades portuguesas, o sr. dr. josé eduar-
do Bleck guedes de sousa, foi nomeado cônsul 
– geral de portugal em Montreal, tendo assumido 
a gerência deste posto consular em 27 de agosto 
de 2014.
Nota biográfica de José Eduardo Bleck Guedes 

de Sousa: nasceu em Lisboa, em 22 de setembro 
de 1968. É casado e tem uma filha com 3 anos de 
idade. Licenciado em relações internacionais pela 
“universidade Lusíada” de Lisboa, ingressou na 
carreira diplomática em 1999. entre outras fun-
ções enquanto diplomata, foi chefe de divisão da 
direcção de serviços das organizações económi-
cas internacionais, da direcção-geral de politica 
externa, do Ministério dos negócios estrangei-
ros; primeiro secretário na Missão permanente 
de portugal em genebra junto das organizações 
internacionais e do departamento europeu das 
nações unidas; bem como segundo secretário na 
embaixada de portugal em Maputo. entre 1995 e 
1998, foi coordenador regional no departamento 
de relações externas/países participantes da ex-
posição Mundial de Lisboa – eXpo’98. em 1994, 
foi observador da união europeia nas primeiras 
eleições multipartidárias na África do sul.



A Voz de PortugAl  |  10 de setembro de 2014  |  P. 5



A Voz de PortugAl  |  10 de setembro de 2014  |  P. 6

Festa de nossa senHoRa dos milagRes

Na sua vigésima segunda edição, 
a comissão organizadora da fes-

ta de Nossa Senhora dos Milagres, 
contou com a presidência honorá-
ria de Cristina Silva, empresária, na 
área da educação.
na sala de nossa senhora, completa-

mente remodelada, a jovem elizabeth 
Branco ofereceu o terço, durante nove 
dias, ao que chamamos de novena. 
nos dias em que participei, assisti a 

duas ocasiões, à chegada, de grupos de 
peregrinos, que em sinal de sacrifício 
ou em pagamento de promessas, fize-
ram a caminhada a partir de santa cruz 
até Hochelaga, um percurso de doze 
quilómetros.

durante o jantar oferecido à senhora 
presidente, confeccionado pela carina 
toledo, tivemos a agradável surpresa 
de ouvir jason coroa a cantar Fado. 
ele nos habituou, ao longo da sua car-
reira, a cantar música clássica. Fiquei 
admirado com o seu talento de fadista. 
A comunidade fica mais rica com ou-
tro artista que põe em destaque a nossa 
canção nacional.
Lisa rocha, agradeceu à comissão 

organizadora por a ter escolhido para 

rainha da festa. sentiu-se honrada, não 
só por representar a juventude, mas 
porque a festa de nossa senhora dos 
Milagres lhe diz muito. as suas duas 
avós, Leontina e juvenália, foram am-

bas fundadoras da festa. disse ainda 
que partilhava o mandato, com a prin-
cesinha eva Branco-Vieira.
cristina silva, na sua intervenção, fe-

licitou o trabalho desempenhado pelo 
jovem conselho de administração, lide-
rado por décio cardoso, que tem dado 
um outro dinamismo nesta agremiação.
por outro lado ela os encorajou a se li-

garem a outros, menos jovens, mas com 
experiência associativa, para manter 
um bom equilíbrio entre as gerações. 
não conseguiu conter a emoção, quan-

do falou da sua irmã Leontina cândi-
do, uma das fundadoras da festa. no 
final, agradeceu a presença de todos, 
em particular ao sr. padre josé Maria 

Cardoso. Acrescentou ainda ter ficado 
grata pelo convite da comissão orga-
nizadora, coordenado pela Filomena 
coelho, para presidir a festa deste ano.
a abertura do tradicional do baile 

esteve a cargo do popular Manuel au-
gusto, que se deslocou de toronto para 
esta ocasião.
no sábado, fomos, mais uma vez 

surpreendidos, no desfile do bodo de 
santo antónio. o santo já não vai no 
andor, mas sim ao cólo. a parada foi 

abrilhantada pela orquestra da Filar-
mónica portuguesa de Montreal, que 
no final, com a cumplicidade de Jimmy 

Faria animaram a assistência. 
o novo conjunto evolution, tendo 

como vocalista o talentoso Brian Fer-
reira, fez dançar, os devotos da senho-

ANTERO BRANCO
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ra da serreta, até altas horas da madrugada.
no domingo, a missa solene foi presidida pelo re-

verendo padre josé-Maria cardoso, com a participa-
ção do diácono ramos e dos acólitos Brian e o Hugo. 
a animação esteve a cargo do grupo coral de santa 

cruz. Logo após a celebração, a procissão de nossa 
senhora dos Milagres, acompanhada pela Filarmó-
nica portuguesa de Montreal, percorreu algumas das 
ruas da freguesia de Hochelaga, até à associação. 
sentimos a falta da Banda de nossa senhora dos Mi-
lagres que habitualmente abrilhantava estes festejos.
o arraial, sempre muito divertido teve, mais uma 

vez, a participação de Manuel augusto que iniciou a 
sua atuação cantando à ilha terceira e de seguida in-
terpretou algumas das suas melodias que encantaram 
os amorosos e alimentou esperanças nos que amam 
em silêncio. a Filarmónica portuguesa de Montreal, 
agora liderada pela simpática “maestrinha” Maria-
-josé raposo, homenageou o povo terceirense, gran-

de aficionado da festa brava, iniciaram o seu concerto 
tocando um magnífico “passo doble”.
Muitos parabéns à comissão organizadora, à equipa 

do décio cardoso e a todos que trabalharam para esta 
bonita festa em Louvor à senhora dos Milagres.

A próxima festa da Associação Portuguesa do 
Espírito Santo, “31º Aniversário da Associação”, 
que terá lugar no próximo dia, 18 de Outubro.
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longevidade
oBJetivos somam anos de vida

AUGUSTO MACHADO

Estabelecer metas sólidas e saudáveis na vida 
tem um impacto positivo no processo de en-

velhecimento. A razão pode passar por uma maior 
motivação e pela adoção de estilos de vida mais 
saudáveis. E os benefícios tanto se verificam nos 
jovens como nos idosos. A esta conclusão chegou 
uma investigação americana que envolveu sete 
mil indivíduos entre os vinte e cinco e os 75 anos.

os autores avaliaram a pontuação que cada partici-
pante atribuiu às seguintes frases: “algumas pessoas 
vagueiam pela vida sem objetivo, mas eu não sou 
uma dessas criaturas; vivo um dia de cada vez e não 

penso no futuro; por vezes, sinto que já fiz tudo o que 
havia para fazer”. tiveram ainda em consideração as 
relações com os outros e as emoções positivas e ne-
gativas (estado de humor, etc.) ao longo dos 14 anos 
que durou o estudo, morreram 599 participantes. 
constatou-se que a mortalidade foi maior nos que re-
portaram menor propósito na vida e menos relações 
positivas com terceiros. 

a manutenção de objetivos consistentes reduziu a 
mortalidade, benefício que ficou provado para todas 
as idades. Fixar estratégias que direcionem as ativi-
dades diárias mostra-se, assim, uma arma poderosa 
desde os anos da juventude.
o exercício físico fortalece o coração – isso já todos 

nós o sabemos, ou deveríamos saber. peso elevado, 
tabagismo, hipertensão e sedentarismo são responsá-
veis por mais de metade dos casos de doença car-
díaca entre as mulheres, de acordo com um estudo 
australiano que envolveu 32154 participantes dos 22 
aos 90 anos, divididas em 15 grupos etários.
os investigadores descobriram que o risco e a preva-

lência dos quatro fatores variavam ao longo da vida. 

o tabagismo foi o fator que envolveu o risco mais 
elevado nos grupos jovens. a título comparativo, o 
excesso de peso e a pressão arterial elevada demons-
traram um risco seis vezes inferior nesta faixa etária. 
já o excesso de peso mostrou-se muito frequente en-
tre as mulheres de meia idade e fez disparar as proba-
bilidades de doença cardíaca nesta faixa etária.

resumindo, segundo os resultados do recente estu-
do da British journal of sports Medicine, nas mulhe-
res até aos 30 anos, o fator mais grave para o apa-
recimento de complicações cardíacas é o tabagismo. 
entre os 30 e os 90 anos, pesa a inatividade física. os 
autores do estudo concluíram que o risco de doen-
ça cardíaca depois dos 30 anos devido à ausência de 
atividade física deveria constituir uma prioridade de 
saúde pública, no sentido de serem desenvolvidos 
programas de promoção e manutenção de exercício 
ao longo da vida adulta das mulheres. 
e, colocando os benefícios em números, estima-

ram que, se, pelo menos, as mulheres seguissem a 
recomendação de 150 minutos semanais de atividade 
física moderada, duas mil mortes devido à doença 
cardíaca poderiam ser evitadas a partir dos 30 anos. 
e, porque a vida é curtíssima, tentemos procurar a 
satisfação de ver morrer os nossos vícios antes que 
estes nos matem a nós!...
Vá lá, cuidem da vossa saúde, a vida é BeLa!... e 

perder tempo é pecado... 

Não desperdicemos o tempo presente. Ele é o 
único em que podemos reparar o passado e cons-
truir o futuro. Tenham todos um bom dia e que 
o SOL continue a brilhar para o bem de todos 
nós!... 

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

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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“agoRa que íamos seR alteRnativa, 
Costa ColoCou Ps em CRise”
Em Penamacor, António José Seguro falou com 

Fátima Campos Ferreira e colocou os por-
tugueses no centro das suas preocupações. Em 
entrevista à RTP 1, o secretário-geral do Partido 
Socialista (PS) queixa-se do timing da candidatu-
ra de António Costa e diz que o ‘rival’ devia preo-
cupar-se em completar o seu mandato na Câmara 
Municipal de Lisboa.
 “não é possível distinguir razão humana da polí-

tica, entrei na política pelas pessoas”. num discurso 
pausado e centrado no povo, antónio josé seguro 
diz que é preciso trazer solidez à política e que tal 
só acontece depois de voltar a conquistar a confian-
ça das pessoas. seguro não se imaginava um líder 
quando era adolescente, mas confessa que “nunca” 
se conformou “com aquilo que existe”. “sou uma 
pessoal igual, um português, cidadão de classe média 
que tem a oportunidade de ser útil ao meu país”, dis-
se, referindo que “sonhava em fazer bem às pessoas”.
Quanto aos seus objetivos, seguro destacou “um pla-
no de pré-industrialização, assente em três eixos: um 
eixo associado aos setores ditos tradicionais, outro 
aos produtos endógenos, um terceiro a uma nova re-
volução industrial, revolução da era digital, ligado às 
impressoras em três dimensões e que ligue as pes-
soas”. seguro defendeu que é importante um “motor 
que impulsione o crescimento”.Quanto ao “contrato 
de confiança”, o líder socialista frisou que este se di-
vide em “duas partes, o ps e os cidadãos”.para se-
guro, o seu plano “define uma estratégia”. “É fácil 
enunciar o que se quer para o país, mas considero que 
a prioridade deve assentar na ecomimia, sem a eco-
nomia a crescer não resolvemos os problemas”, des-

tacou.perante os resultados das eleições europeias, o 
líder ‘rosa’ disse que “os portugueses deram um sinal 
ao ps, sinal de descontentamento das responsabilida-
des do partido socialista em relação ao que se pas-
sou. tenho que aceitar essa mensagem”.como seria 
de esperar, antónio costa foi ainda tema de conversa 
nesta entrevista. sem se alongar no discurso, segu-

ro disse que “os opositores tiveram oportunidade de 
avançar no ano passado, mas faltou coragem”.“o que 
antónio costa está a fazer ao partido socialista não 
se faz, há momentos próprios para testar a liderança”, 
criticou, destacando que o autarca “rasgou o acordo, 
e agora que nos íamos afirmar como alternativa, co-
locou o partido socialista nesta crise”.“abriu-se um 
procedente grave no ps. Viola a cultura de solidarie-
dade do ps”, frisou, referindo-se ainda ao seu ‘rival’.
sobre o apoio dos ‘históricos’ a antónio costa, se-
guro diz que “uma das coisas boas da democracia é 
que todos os cidadãos têm o mesmo peso”. “nenhum 
desses ex-líderes nunca me apoiou mas isso não me 
fez recuar, deu-me força para continuar a lutar”, con-
cluiu.

mais de 800 Cientistas de todo
o mundo Reúnem-se em CasCais
Mais de 800 cientistas de todo o mundo vão 

estar em Cascais, na próxima semana, para 
participar no Congresso Europeu das Ciências 
Planetárias (Europlanet), considerado o maior 
encontro europeu ligado à Astronomia.  Segundo 
a organização, os maiores nomes das ciências pla-
netárias a nível mundial vão marcar presença no 
Centro de Congressos do Estoril, de 07 a 12 de 
setembro. 

o europlanet terá 52 sessões, nas quais se destaca a 
apresentação dos resultados da Missão rosetta, lan-
çada pela agência espacial europeia há 10 anos para 

ir ao encontro do cometa 67p/churyumov-gerasi-
menko.além disso, a organização destaca também a 
celebração dos 10 anos da exploração, com a cassini-
-Huygens gp3, do planeta saturno e dos seus anéis. 
serão igualmente apresentadas as maiores descober-
tas desta missão.em paralelo, em cascais, vai tam-

bém decorrer o encontro internacional de educação 
em astronomia 2014, que irá incluir um workshop de 
astronomia para invisuais.”entre os objetivos des-
te encontro conta-se a motivação para as ciências e 
aprendizagem de matemática e tecnologia através da 
educação em astronomia”, lê-se no comunicado.or-
ganizado localmente pelo núcleo interativo de astro-
nomia e, a nível internacional, pelo global Hands-on 
universe, o evento é apoiado pela câmara de cascais 
e visa “permitir que, no futuro, se combinem esforços 
para a produção de atividades e utilização de recursos 
educativos de excelência, aplicando-os no contexto 
formal e não formal em educação das ciências”.a par 
do congresso europeu da ciência planetária e do en-
contro da aliança do ensino da astronomia, vão tam-
bém decorrer atividades para o público que se esten-
derão ao pavilhão do conhecimento - ciência Viva, 

em Lisboa, com uma palestra gratuita por Matt taylor 
(projeto rosetta), moderada por pedro russo (univer-
sidade de Leiden), e ao Museu da Luz – ‘dark skies’, 
em alqueva, onde decorrerá uma palestra pelo astro-
fotógrafo Babak trafeshi, seguida de uma observação 
com telescópio do céu noturno.

vIstOs gOlD A crEscEr E A 
gErAr mIlHõEs Em INvEstImENtO
O programa dos vistos gold está a crescer a 

olhos vistos, tendo gerado, desde a sua criação 
em 2012, quase 800 milhões de euros. De acordo 
com o público, só entre janeiro e agosta deste 
ano foram transacionados 500 milhões de euros.
O programa dos vistos Gold foi lançado em 2012 e, 

desde essa altura, já geraram quase 800 milhões de 
euros, sendo que 500 milhões dizem respeito a tran-
sações concretizadas apenas entre janeiro e agosto 
deste ano, noticia o Público. Estes números deno-
tam o acelerado ritmo de crescimento deste progra-
ma (os cidadãos estrangeiros com este tipo de au-

torização de residência têm condições especiais na 
aquisição de imóveis).De acordo com a mesma pu-
blicação, Reis Campos, presidente da Confederação 
Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), 
acredita que até ao final do próximo ano o valor acu-
mulado atinja os 2000 milhões de euros, em investi-
mentos em imóveis de valor igual ou superior a 500 
mil euros e em transferências de capital, que têm 
que ter um valor mínimo de um milhão de euros.

psD/mADEIrA crItIcA “mANtO DE 
cENsurA” fEItO pElO cONtINENtE
O conselho regional do psD/madeira censurou 

hoje o que classifica de “organizado manto de 
censura” montado no território continental con-
tra o projeto de revisão constitucional apresenta-
do pelos deputados madeirenses.
“O PSD da Madeira denuncia o organizado manto 

de censura que, no continente, foi montado em rela-
ção ao projeto de revisão constitucional apresentado 
pelos deputados autonomistas e sociais-democratas 
madeirenses na Assembleia da República, bem como 
em relação ao estudo do ‘Deve e haver das finanças 
da Madeira”, disse o porta-voz da reunião deste ór-
gão do partido na região, Arlindo Gomes. No texto das 
conclusões do encontro dos conselheiros insulares 
refere-se ainda que este estudo “não convém à cultu-
ra colonialista de Lisboa”.No documento acrescenta-
-se que, embora “ridicularizem e desacreditem” as 
propostas incluídas no projeto de revisão constitucio-
nal apresentada pela Madeira, algumas das que têm 
surgido a nível nacional acabam por ser “uma cópia 
do que já foi formalizado no projeto madeirense dolo-
samente omitido”.O conselho regional do PSD/M tam-
bém protestou contra a situação dos transportes aé-
reos, apontando “a deterioração a que chegou a TAP, 
a cuja administração todos os governos da República 
se vêm dobrando”, o que tem provocado “prejuízos 
graves na economia do arquipélago, perante a “omis-
são ensurdecedora do Tribunal Constitucional e dos 
órgãos de Estado” perante a violação do princípio da 
continuidade territorial.Face a esta situação, os con-
selheiros sociais-democratas consideram “pertinente 
interrogar se Portugal ainda é um Estado de Direito”.
Outro ponto da agenda desta reunião foi a questão 
do debate em torno do financiamento partidário, re-
pudiando o PSD/M este cenário porque, opinaram, 
sem estas receitas os partidos “dificilmente terão 
condições de continuar a existir e a desempenhar o 
seu papel” para assegurar uma democracia com plu-
ralismo político.Os conselheiros criticaram também as 
“notícias especulativas e falsas” que têm sido publi-
cadas na região com o objetivo de fragilizar o parti-
do, relacionadas com o processo de eleições internas 
em curso no partido no arquipélagto, agendadas para 
dezembro.”É que, independentemente de pressões 
ridículas que possam andar na praça pública, o voto 
é individual, secreto e apenas com a consciência de 
cada um”, destaca o texto das conclusões.O conse-
lho regional também censurou o que classifica de 
“oportunismo do CDS em torno da saúde”, sustentan-
do que este partido está a usar na região este setor 
como “bandeira para fins propagandísticos”.Alertaram 
igualmente a população para o que, na sua opinião é, 
“a fraude dos autarcas dos partidos da oposição” que 
governam algumas das câmaras da Madeira.



A Voz de PortugAl  |  10 de setembro de 2014  |  P. 11
ENcONtrADO DINOssAurO 
mAIs pEsADO quE bOEINg 737
foi descoberto na Argentina, entre 2005 e 2009, 

o maior animal terrestre que alguma vez existiu 
– o ‘Dreadnoughtus schrani’, um dinossauro que 
pesava tanto como um boeing 737, de acordo 
com o site cNEt.

Foi baptizado de ‘Dreadnoughtus schrani’ – ‘aquele 
que nada teme’ -  e o nome não poderia ser mais 
indicado. Esta nova espécie de dinossauro viveu há 
77 milhões de anos foi encontrada no sul da Patagó-
nia, na Argentina, entre 2005 e 2009, noticia o site 
CNET. O esqueleto do animal, ao que tudo indica o 
maior animal terrestre, foi encontrado bastante com-
pleto (quase 70% dos ossos), permitindo revelações 
surpreendentes.Depois de o estudarem, os investi-
gadores da Universidade de Drexel, em Filadelfia, 
descreveram o animal extinto como um herbívoro de 
26 metros de comprimentos e quase 60 toneladas, 
tanto como uma dúzia de elefantes africanos, sete 
Tiranossauros Rex ou um Boeing 737.Este exemplar 
foi o maior animal terrestre cuja massa pode ser cal-
culada com precisão.

O sEgrEDO DE jENNIfEr lOpEz 
cONtrA As rugAs? O sONO
A cantora de 45 anos jennifer lopez tem uma 

‘arma secreta’ contra o sono. E, na verdade, é 
uma bem simples e acessível a todos.

Para Jennifer Lopez, dormir bem é assunto sério. 
“O sono é a minha arma” contra o envelhecimento, 
disse a cantora latina à revista OK!. A ‘estrela’ adian-
tou que o sono é uma prioridade na sua vida para 
se manter saudável e manter a sua boa aparência. 
“Eu tento dormir oito horas por noite. Acho que o que 
funciona melhor [para combater o envelhecimento] é 
dormir, água e uma boa loção”, especificou. A canto-
ra junta-se assim a uma lista de grandes defensoras 
do sono, lista essa que inclui também a atriz de ‘Ho-
mem de Ferro’, Gwyneth Paltrow, e a modelo Heidi 
Klum, que também já salientaram a importância do 
sono, especialmente desde que tiveram filhos.

Rússia aCusa eua
de minaR negoCiações
A Rússia acusou os Estados Unidos de minar os 

esforços para a paz na Ucrânia, ao apoiar os 
opositores ao plano de cessar-fogo anunciado pelo 
Presidente russo, Vladimir Putin.
 “um pico de retórica anti-rússia (...) numa altura 

em que assistimos a grandes esforços para um enten-
dimento político apenas deixa claro o facto de que o 
partido pró-guerra em Kiev goza de apoio externo, 
dos Estados Unidos, neste caso”, afirmou o ministro 
dos negócios estrangeiros russo, serguei Lavrov. o 
ministro russo acusou o primeiro-ministro ucraniano, 
arseni iatseniuk, de estar contra o plano de putin e ter 
anunciado a intenção renovada de se juntar à alian-
ça Atlântica, quando as negociações para pôr fim a 
quase cinco meses de conflito estavam a chegar ao 
fim.”Aqueles que escolhem o caminho da guerra es-
tão a tomar para si uma grande responsabilidade, não 
apenas por continuarem com o derramamento de san-
gue, mas também por minar a legitimidade das ações 
do presidente ucraniano”, acrescentou Lavrov.o che-
fe da diplomacia russa espera que o povo ucraniano 
perceba que Washington - e outras capitais europeias 
-, estão “inundadas em retórica anti-russa” e apelidou 
o apelo da ucrânia para fazer parte da nato como 

“uma óbvia tentativa de fazer descarrilar” o plano de 
paz.o presidente ucraniano, petro porochenko, disse 
hoje na cimeira da nato, no reino unido, que o 
plano de cessar-fogo deverá ser assinado na sexta-
-feira, em Minsk, onde está previsto encontrarem-se 

representantes de Kiev, de Moscovo, da organização 
para a segurança e cooperação na europa (osce) e 
dos rebeldes pró-russos.

oBama anunCia na quaRta-FeiRa
Plano PaRa deRRotaR isis
O presidente norte-americano, Barack Obama, 

disse hoje que vai anunciar na quarta-feira o 
seu plano para enfrentar e derrotar o grupo ter-
rorista Estado islâmico, mas avisou que não irá 
travar outra guerra terrestre no iraque.
 “estou a preparar o país para lidarmos com a amea-

ça” daquele grupo, disse obama numa entrevista di-
vulgada hoje pela nBc. “na quarta-feira vou fazer 
um discurso e descrever qual será o nosso plano daqui 
para a frente”, acrescentou o presidente na entrevista.
dois dias depois de voltar da cimeira da nato, que 
se realizou no país de gales, obama disse estar con-
fiante de que será capaz de construir uma coligação 
internacional para derrubar o estado islâmico.”Mas 
isto não vai ser anúncio sobre tropas terrestres norte-
-americanas”, acrescentou.”isto não é o equivalente 

à guerra do iraque. É semelhante às campanhas de 
combate ao terrorismo que temos vindo a desenvol-

ver de forma consistente ao longo dos últimos cinco, 
seis, sete anos”, disse obama.

Jovem indiana Casa Com Cão 
PaRa salvaR Comunidade
uma jovem indiana casou com um cão por acreditar 

que só assim conseguirá ver-se livre de uma maldi-
ção que poderá pôr em causa o bem-estar da sua fa-
mília e da sua comunidade, noticia o Mirror.

na Índia, uma jovem de 18 anos casou com um 
cão, perante 70 convidados. a cerimónia aconteceu 
depois de um guru local ter dito aos seus pais que 
a jovem estava sob efeito de um feitiço e que se ca-
sasse com um homem isso iria destruir a família e a 
sua comunidade.Mangli disse não estar feliz com o 
casamento, mas que afirmou saber que este irá mudar 
a sua sorte.”estou a casar com um cão porque os an-
ciãos acreditam que a minha maldição será transferi-
da para o animal. depois disto, o homem com quem 
eu casar terá uma esposa.

CigaRRos eletRóniCos Podem
salvaR milHaRes de vidas
a organização Mundial de saúde (oMs) alertou 

recentemente para os malefícios dos cigarros ele-
trónicos, mas um grupo de investigadores do reino 
unido contrariam esta posição e garantiram que esta 
mudança permitiria salvar seis mil vidas por cada 
milhão de fumadores. segundo um trabalho desen-
volvido pela equipa na university college London 
contrapõe as restrições e proibições sublinhando que 
o número de não fumadores que começaram a utilizar 
cigarros eletrónicos é inferior a 1%, segundo os dados 
do smoking tookit, um inquérito conduzido mensal-
mente a fumadores.um dos investigadores, robert 
West revela que as toxinas presentes nos cigarros 
eletrónicos são muito baixas, com concentrações de 
produtos cancerígenos que não têm comparação com 
o tabaco tradicional. robert fala em concentrações 
quase 20 vezes menores, que estima que podem pou-
par seis mil vidas por ano por cada milhão de fuma-
dores que mudem dos cigarros tradicionais para os 
eletrónicos, segundo a BBc. 
“Estas recomendações da OMS são realmente 

prejudiciais para a saúde pública, na qual os ci-
garros electrónicos poderiam ter um efeito revo-
lucionários”, rematou o investigador Peter Hajek, 
da queen Mary University.
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mulHeRes PoRtuguesas são
das que vivem mais temPo

Sempre fui muito orgulhosa e feliz 
de ser Portuguesa e agora ainda 

mais com esta notícia,... sim vamos 
viver mais tempo, “COiTADiNHOS  
dos que tem que nos aturar...
em apenas 12 anos entre 1990 e 2012 

as mulheres portuguesas ganharam 6 
anos de vida em media. a esperança 
de vida aumentou de forma impres-
sionante, colocando portugal no “top 
ten” mundial entre os países onde as 
mulheres tem uma maior longevidade 
diz o relatório anual da organização 
Mundial de saúde, noticia sugerida por 
Maria do rosário cruz-Boa noticias. 
segundo o estudo, os homens portu-

gueses passaram de 71 para 84 anos e as 
mulheres de 78 para 84 anos. 
Resultados através dos Países
1- japão 87 anos
2- espanha 85 anos
3- suiça 85 anos
4- singapura 85 anos
5- itália 85 anos
6- Franca 84.9 anos

7- austrália 84.6 anos
8- coreia do sul 84.6 anos
9- Luxemburgo 84.1 anos
10- portugal 84 anos.
e, agora pergunto porQuÊ É Que 

as MuLHeres ViVeM Mais do 
Que os HoMens? os dados do insti-
tuto nacional de estatística, os homens 
tem uma esperança média de vida de 76 
anos enquanto as mulheres 83 anos.
Quais são as razões porquê que as 

mulheres viverem mais que os ho-
mens? 
será porque vão mais vezes ao médico! 

será de um maior cuidado na alimenta-
ção! será do menor esforço físico! será 
porque os homens tomam mais excesso 
de tabaco e álcool! será porque os ho-

mens traem mais do que as mulheres...
NÃO!!! 

NADA DiSSO.... 
Muitos investigadores fize-

ram estudos, o mais re-
cente Katsuik Hiroka-
wa  da tokyo Medical 
& dental university 
no japão descobriram 
o segredo a maior lon-
gevidade das mulheres  
esta relacionada com o 
seu sistema imunitário. 
já sabemos que o 

número de glóbulos 
brancos e citosinas vão 
diminuindo com a ida-
de, essa quebra é mais 

acentuada nos homens. 
por outro lado, com a passar dos anos, 

a produção de dois tipos de células res-
ponsáveis por destruir organismos ini-
migos aumenta um processo mais inten-
so nas mulheres. 
Mulheres tem mais estrogénios o que 

parece protege-las de doenças cardio-
vasculares até a menopausa. 
portanto os homens podem ser mais 

fortes, ter maiores habilidades para cer-
tas coisas, mas no fim quem fica para 
contar a história somos nós as MuLHe-
res.
Devemos também lembrar que adia-

mos a morte mas não a doença, com a 
longevidade aumenta a fragilidade a 
dependência de doenças crónicas que 
não matam mas que moem muito...

FRANCiSCA REiS

açoRianos sem médiCo de
Família “vão teR Consultas
gRátis anuais”...
O presidente do Governo Regio-

nal, Vasco Cordeiro, anunciou 
sábado que o seu executivo vai dispo-
nibilizar consultas anuais, com base 
num regime de convenção, a todos os 
açorianos sem médico de família.
“o governo dos açores está a tra-

balhar na criação de condições para 
que sejam disponibilizadas consultas 
anuais, num regime de convenção a es-
tabelecer com as unidades de saúde, a 
todos os açorianos que ainda não têm 
médico de família”, declarou Vasco 
cordeiro. segundo a agência Lusa, o 
chefe do executivo açoriano inaugurou 
sábado o centro de saúde da Madale-
na do pico, que referiu representar um 
investimento de cerca de 12 milhões de 
euros e uma área cinco vezes superior à 
das actuais instalações. Vasco cordeiro 
disse que “estão a ser revistas as listas 
de utentes das unidades de saúde, no 
sentido de as actualizar em função dos 
recursos humanos que existem actual-
mente, assim como dos que poderão 
entrar ao serviço na região, em função 
dos incentivos criados ou à medida que 
forem completando o internato médi-
co”. Referindo-se especificamente ao 
centro de saúde da Madalena, agora 
inaugurado, declarou que vai mudar 
o rosto do sistema regional de saúde 
na ilha do pico, onde residem cerca de 
16 mil pessoas. “trata-se, na verdade, 
de um importante investimento que 
transformará o panorama do serviço 
regional da saúde na ilha do pico e do 
qual resulta também uma significativa 
melhoria na qualidade dos serviços que 
aqui serão prestados a todos os picoen-
ses e a todos aqueles que a ele se diri-
girem”, declarou. Vasco cordeiro disse 
que ao projecto acresce a “indiscutível 
melhoria das condições de trabalho dos 
diversos profissionais” que ali prestam 
serviço, factor que considerou “rele-
vante na melhoria contínua” do servi-
ço regional de saúde.
“esta infra-estrutura está dotada de 

uma unidade de internamento com ca-
pacidade para 35 pessoas, em 15 quar-
tos duplos e cinco quartos individuais, 

estando, igualmente, preparada para 
dar uma resposta mais qualificada em 
termos de Medicina geral e Familiar, 
especialidade essencial na gestão da 
saúde e da doença”, disse.
Vasco cordeiro referiu que o centro 

de saúde da Madalena também está 
“capacitado para disponibilizar cuida-
dos de qualidade noutras áreas de in-
tervenção, como é o caso dos cuidados 
de enfermagem, da fisioterapia, das 
análises clínicas e dos restantes exa-
mes complementares de diagnóstico 
e tratamento, assim como para as es-
pecialidades médicas de ginecologia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia e 
pediatria”.
o líder do executivo açoriano anun-

ciou que o governo regional pretende 
que, em articulação com o Hospital da 

Horta, o centro de saúde da Madale-
na disponibilize durante as 24 horas os 
serviços de um médico de Medicina 
interna para dar resposta às situações 
de urgências agudas e apoio aos inter-
namentos.
“além disso, passará a dispor de um 

médico de Medicina geral e Familiar 
em presença física, durante o período 
da noite, em vez de prevenção, para 
reforçar a resposta aos cidadãos que 
vivem nesta ilha”, frisou.
O líder do governo regional referiu, 

por outro lado, que a actual rede de 
emergência da população do Pico vai 
ser reforçada uma viatura de Supor-
te imediato de Vida.

Raio FeRe váRias Pessoas
e mata um Cão no PiCo

Um grupo de pessoas foi surpreen-
dido na ilha do pico por um raio 

que provocou queimaduras em várias 
delas, uma paragem cardíaca num ho-
mem e a morte de um cão, disse à Lusa 
o comandante dos bombeiros das La-
jes. arnaldo silva explicou que quan-
do o grupo de pessoas, que integra o 
“cantinho das terras”, colectividade 
local que promove todos os anos uma 
subida à montanha do pico, se prepa-
rava para fazer uma foto de família na 
zona do topo foi surpreendido por um 
raio que as projectou no solo.
O comandante dos Bombeiros
Voluntários das Lajes do pico expli-

cou que alguns dos elementos do grupo 
que apresentavam várias queimaduras 
foram conduzidos ao centro de saúde 

local para serem assistidos. arnaldo 
silva referiu que o elemento que so-
freu a paragem cardíaca foi socorrido 
no local por uma médica, que integra-
va o grupo, encontrando-se bem. já o 
cão que transportava ao colo morreu. o 
comandante, que destacou para o local 
seis bombeiros das Lajes, referiu que a 
operação de resgate do grupo foi uma 
“complicada”, uma vez que a vegeta-
ção no local do acidente era densa. o 
comandante antónio silva acentuou 
que o nevoeiro e a chuva que se fa-
ziam sentir na zona do topo, no con-
celho das Lajes, dificultaram também 
a operação, mas foi possível conduzir 
os feridos ao centro de saúde para re-
ceberem cuidados médicos, não tendo 
ficado nenhum deles hospitalizado
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MANUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

a Festa do avante tem mais enCanto

Provavelmente a festa foi sempre assim, du-
rante três dias mostrando o que de melhor 

se tem feito em Portugal. Mas na sua 38ª edição 
e a 25ª na Atalaia-Amora-Seixal com redobrada 
presença de artistas, espaço ciência e emigração, 
desporto, debates sobre o país e o mundo, tea-
tro, cinema, uma grande exposição alusiva ao 40º 
aniversário do 25 de Abril «que procura tratar 
alguns dos aspectos mais marcantes da Revolu-
ção 25 de Abril de 1974, salientou Rui Fernan-
des da comissão, em conferência de imprensa». É 
uma festa para todos  para ver e ouvir. Um espa-
ço enorme  previlegiado  pela natureza e  fruição 
da Baia do Seixal. 
a Festa do avante foi realizada pela primeira vez 

em 1976, na antiga Feira internacional de Lisboa, 
na sequência do 25 de abril. desde 1976, a Festa 
passou por 5 locais distintos. entre 1977 e 1978, 
foi realizada no jamor. entre 1979 e 1986 passou 
para o alto da ajuda, em Monsanto. problemas 
com as autarquias levaram à não realização da edi-
ção de 1987. esta constante mudança levou ao iní-
cio de uma campanha de angariação de fundos para 
financiar a compra da Quinta da Atalaia, na Amo-

ra. entretanto, entre 1988 e 1989, foi realizada em 
Loures e só em 1990, com a Quinta da Atalaia final-
mente adquirida não mais mudou de lugar.  a Festa 
do avante foi a pioneira dos Festivais de portugal. 
Quem não conhece a carvalhesa?
a Festa e música que passeia pelos vários palcos 

desde  o prinicipal 25 de abril aos regionais, pelo 
auditório onde nomeadamente actuaram, carla pi-
res e camané e pelos corredores do recinto, sempre, 
com actuações das bandas filarmonicas, com a gen-
te a cantar e a dançar, debates que decorrem ora no 
pavilhão central, ora sentados á mesa dos açores 
e Madeira. Vamos até Viseu, Braga ou alentejo? a 
Festa tem um pavilhão para cada distrito de portu-
gal, cada um com a gastronomia, artigos regionais 
e artesanato dessa região. pavilhões dedicados aos 
emigrantes e imigrantes, um pavilhão da Mulher, 
um pavilhão da ciência outro denominado pela ci-
dade da juventude e mais um espaço criança e uma 
feira do livro e teatro no avanteatro. o espaço in-
ternacional,  cujas delegações de outros países estão 
a cargo dos respectivos partidos comunistas  ou ou-
tras organizações progressistas, dão- nos a conhecer 
e a provar ano após ano as iguarias, as suas musicas 
tradicionais e as suas histórias.
o desporto em festa este ano cobrindo uma dis-

tância de 10.4 quilómetros, realizou-se no dia 7 de 
setembro com partida às 9.30 horas, com partida 
do coreto de amora até ao seixal, voltando pelo 
mesmo percurso. a novidade este ano foi a inclusão, 
no mesmo dia, da caminhada, com 5.9 quilómetros, 
dando a todos a oportunidade de participar e apro-
veitar a beleza natural da Baía do seixal.
as honras de abertura contou com a presença de 

jerónimo de sousa, secretário geral do partido 
comunista português que sublinhou o trabalho vo-
luntário como uma característica ímpar da maior 
iniciativa político-cultural nacional. singularidade 

que considerou ser reflexo de um Partido diferente 
e que, por isso, constrói  a festa que é expressão da 
vontade de homens, mulheres e jovens livres. são 
cerca de doze mil pessoas entre camaradas, militan-
tes e amigos e vinte mil horas de trabalho.
no comício de encerramento da Festa do avante 

que teve lugar no domingo pelas 18h, destaco, jeró-
nimo de sousa, por ter reforçado e lembrado que há 
vários anos que se sucediam as notícias sobre o en-
volvimento do grupo espírito santo em eventuais 
casos de fraude e branqueamento de capitais, em 
práticas ilícitas entre o banco e entidades do grupo, 
envolvendo inclusivamente alguns administradores, 
perante a passividade dos governos e nas barbas 
das entidades de supervisão e regulação económica, 
leia-se banco de portugal. 
a utilização direta ou indireta, imediata ou a prazo, 

de dinheiros públicos, constitui outro ponto chave a 
escrutinar para quem este caso e a exemplo de situa-
ções semelhantes ocorridas com o Bpn, Bcp, Bpp, 
BaniF e respectivos grupos económicos, espelha 
bem a rede tentacular montada por estes no domínio 

da economia, vida nacional e sua  promiscuidade 
com o poder político, comprometendo o desenvol-
vimento dos interesses nacionais.
e retomando o programa da Festa, porque uma fes-

ta sem música não é festa! Quem esteve presente no 
avante teve o prazer de ouvir nomeadamente entre 
inúmeros artistas português e estrangeiros: celi-
na da piedade, carla pires, Buraka som sistema, 
oquestrada, jorge palma & os demitidos com sér-
gio godinho, paulo de carvalho com agir, a naifa 
com simone de oliveira, Vitorino e ana deus, Luí-
sa amaro e os seus convidados, Luísa Basto, guto 
pires, dany silva e Maria alice (cabo Verde), the 
Legendary tigerMan com rita redshoes, Besh o 
drom (Hungria),  peatbog Faeries (escócia), Kum-
pania algazarra, diabo na cruz, júlio pereira, La 
troba Kung-Fú ( catalunha), sonido Vegetal (espa-
nha) e porque a lista já vai longa termino com cris-
tina Branco e a brilhante voz do Fado de camané! 
Uma Festa Única do Panorama Cultural Por-

tuguês!
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sP teRá 300 ôniBus Com
RadaR PaRa FisCalizaR Faixas
Mais de um ano depois de anunciar que iria 

colocar radares nos ônibus para fiscalizar 
invasão de faixas exclusivas e corredores, a pre-
feitura finalmente começou a tirar o projeto do 
papel.
De acordo com o “Diário Oficial” de ontem, a CET 

(companhia de engenharia de tráfego) pretende ins-
talar radares do tipo Lap (leitores de placa) nos 300 
ônibus para flagrar motoristas que não respeitam as 

vias exclusivas. para implantação dos “ônibus dedo-
-duro” a secretaria dos transportes pretende desem-
bolsar r$ 43,2 milhões, por um contrato de quatro 
anos.
as empresas interessadas têm prazo de uma sema-

na para conhecer as exigências do contrato e fazer 
sugestões. Depois, será publicado o edital definitivo. 
Além da flagrar quem invade as vias para coletivos, 
os “radares ambulantes” também serão capazes de 
fiscalizar quem desrespeitar o rodízio e identificar 

veículos roubados.
A fiscalização por meio desses equipamentos em-

barcados foi regulamentada pelo contran em outubro 
do ano passado. Com mais fiscalização, a prefeitura 
pretende aumentar a velocidade dos ônibus nas vias 
exclusivas. um dos principais argumentos da admi-
nistração municipal é de que os “ônibus dedo-duro” 
vão inibir motoristas que saem da faixa exclusiva 
quando sabem que estão se aproximando de um radar 

e retornam para a via 
depois de passar pelo 
equipamento.
Atualmente a fisca-

lização eletrônica nas 
faixas e corredores re-
presenta apenas 30% 
das autuações aplica-
das por invasão des-
ses espaços. os 2 mil 
marronzinhos da cet 
e os 690 da sptrans 
(empresa que gerencia 
o sistema de transporte 
municipal) são respon-
sáveis pela maior parte 
das multas (70%).
as multas por invasão 

das vias exclusivas fo-
ram as que mais cresceram nos seis primeiros meses 
deste ano, na comparação com o mesmo período de 
2013. segundo balanço da cet, foram 527,1 mil au-
tuações entre janeiro e junho deste ano, ante 225,71 
mil no mesmo período de 2013 - aumento de 133,5%.
A prefeitura anunciou, ainda, que estuda colocar 

ar-condicionado em todos os ônibus da cidade. A 
exigência pode constar dos novos contratos com 
as empresas. Anteontem, começaram a circular 20 
veículos com câmeras, ar-condicionado e wi-fi.

38% Relatam Falta de água em são Paulo
Pesquisa ibope aponta que 38% dos paulistas 

enfrentaram interrupção no fornecimento de 
água em casa nos últimos três meses. Entre os pre-
judicados, 41% relataram que o problema acon-
tece “sempre”, 37% “de vez em quando”, 15% 
“raramente” e 7% apenas “uma vez. Foram en-
trevistadas 1.806 pessoas, entre os dias 30 de agos-
to e 1o de setembro.
a pesquisa também avaliou o conhecimento dos en-

trevistados sobre a ameaça de seca no sistema can-
tareira. para 37%, a falta de chuva nas represas é a 
principal responsável pela crise no abastecimento, 
apenas 13% acham que o problema foi causado pela 
falta de planejamento das empresas responsáveis pe-
los serviços de distribuição de água. outros 13% ci-
taram “o mau gerenciamento do governo do estado 
de são paulo ou do governador geraldo alckmin”. 
e 14% apontaram os hábitos de consumo de água da 
população como responsáveis pela crise.
a cpi aberta na câmara para investigar se a sabesp 

está cumprindo contrato firmado com a prefeitura 
convidou a presidente da empresa, dilma pena, para 
depor no dia 17.
Estragos
uma área de instabilidade a chuva da noite anteon-

tem causou estragos no interior do estado. na região 
de campinas, ventos que chegaram a 126 km/h, dei-
xaram 280 mil casas e comércios sem energia. se-
gundo a defesa civil, foram registrados 44 milíme-
tros de chuva durante a madrugada. para efeito de 
comparação, o volume é mais da metade do esperado 
para todo o mês de setembro na capital. na capital, 
40 semáforos apresentaram problemas e o trânsito fi-
cou complicado pela manhã. segundo a cet, foram 
registrados 90 km de lentidão por volta das 9h. a pior 

região foi a zona sul, com 37 km.
a rodovia anchieta chegou a ser interditada por 

conta de tombamento de árvores, no sentido litoral, 
entre o km 50 e 51, e no sentido capital, no km 45. a 
via foi liberada no início da manhã.
Hoje, as chuvas cessam em quase todo o Estado e 

as temperaturas caem. Na capital, a máxima será 
de 23oC e mínima de 14ºC.

justIÇA DErrubA lImINArEs
E pEDágIO fIcA mAIs bArAtO
A Justiça de São Paulo derrubou definitivamente 

as liminares que autorizavam as concessionárias a 
cobrar nos pedágios das rodovias paulistas um valor
maior do que o estabelecido pelo governo.
A decisão foi tomada pelo Órgão Especial do TJ 

(Tribunal de Justiça). Por isso, as concessionárias 
são obrigadas a adotar o reajuste definido pela Ar-
tesp (Agência de Transporte do Estado de São Pau-
lo). As liminares permitiam que as empresas ado-
tassem o reajuste de 6,37%. A sentença afeta as 
concessionárias CCR e Ecovias que gerenciam as 
rodovias Castello Branco, Raposo Tavares e Rodoa-
nel e o sistema Anchieta/Imigrantes.
A partir de agora, elas terão que cobrar até R$ 0,40 

a menos e reembolsar o motorista que apresentar 
os recibos com os valores pagos a mais. O impas-
se começou quando o governo estadual autorizou o 
reajuste a partir de 1º de julho. Insatisfeitas com o ín-
dice, as concessionárias recorreram e conseguiram 
liminares que permitiram um aumento maior.
O Grupo CCR informou que ainda aguarda o jul-

gamento da ação que pede para que seja aplicado, 
conforme o contrato, a variação do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) nas tarifas dos pe-
dágios. A Ecovias disse que não comentará o as-
sunto até que o mérito seja inteiramente julgado. As 
empresas afirmam que o aumento proposto fere os 
contratos de concessão.

sEtE pONtOs sEpArAm mArINA
DE DIlmA NO sEguNDO turNO
A presidente Dilma Rousseff manteve empate téc-

nico com a candidata do PSB, Marina Silva, no pri-
meiro turno, porém os recentes levantamentos sobre 
as intenções de voto dos eleitores projetam uma dis-
puta mais acirrada no segundo turno. A diferença, 
que era de 10 pontos favoráveis à ex-senadora na 
semana passada no Datafolha, e nove no Ibope, 
caiu para sete nas duas pesquisas divulgadas.  Dil-
ma lidera a corrida presidencial com 37% das inten-
ções de voto -- uma recuperação de três pontos em 
relação à semana passada --, enquanto Marina foi 
a 33% -- quatro pontos acima do levantamento an-
terior, de acordo com o Ibope. Na pesquisa Data-
folha, a petista tinha 35% e a ex-senadora 34% no 
primeiro turno. Se as eleições fossem hoje, Marina 
seria eleita derrotando Dilma em segundo turno com 
a mesma diferença nas duas pesquisas: 46% a 39% 
(Ibope) e 48% a 41% (Datafolha). 
queda de Aécio
O candidato do PSDB, Aécio Neves, segue uma 

trajetória de queda nas pesquisas. O tucano perdeu 
oito pontos desde o início do mês -- metade apenas 
na última semana --, e agora aparece com 15% no 
levantamento do Ibope. No Datafolha, desde 14 de 
agosto, Aécio caiu de 20% para 14% das intenções 
de voto. O candidato do PSDB é derrotado também 
em todas as simulações de segundo turno. Pela pri-
meira vez, o Datafolha apurou a preferência do eleitor 
entre os presidenciáveis do PSDB e do PSB. Marina 
vence o tucano com ampla diferença, 56% a 28%. Os 
presidenciáveis Pastor Everaldo (PSC), José Maria 
(PSTU), Luciana Genro (Psol), Eduardo Jorge (PV), 
Rui Costa Pimenta (PCO), Mauro Iasi (PCB) e Levy 
Fidélix (PRTB) juntos somam, no máximo, 4% em 
ambos os levantamentos. Em relação à taxa de re-
jeição, Dilma tem 31%, Aécio 18% e Marina, 12%. 

jOvEm é prEsO cOm 800 kg
DE mAcONHA NA br-060
Policiais detiveram, no último domingo, um jovem 

de 23 anos que transportava 800 kg de maconha. 
O rapaz tentou fugir e trocou tiros com os policiais, 
mas foi capturado próximo à cidade de Indiara (GO).
Segundo a Cord (Coordenação de Repressão às 

Drogas) do DF, o jovem faz parte de uma quadrilha 
que é investigada pelas equipes da Polícia Civil de 
Goiás e do Distrito Federal há dois meses. Os trafi-
cantes buscavam as drogas no Mato Grosso do Sul 
e as revendiam em Goiás e no DF.
O rapaz já tinha passagem pela polícia por recepta-

ção e é suspeito de homicídio. Somadas as penas, 
a prisão dele pode chegar a 29 anos. A Polícia Civil 
destaca que o caso não tem ligação com a Opera-
ção Tártaro, deflagrada no mês passado, na qual 
foi apreendida 1,5 tonelada de maconha e cuja inte-
gração das polícias de Mato Grosso do Sul, Distrito 
Federal e Goiás resultou na prisão de cinco pessoas.
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BoquiaBeRto!

Nuno Godinho de Matos, ex-ad-
ministrador não executivo do 

Banco Espírito Santo (BES) recente-
mente deu uma entrevista ao jornal 
i que muito me entristeceu. Muitos 
se espantaram com o conteúdo des-
sa entrevista, mas o que mais me en-
tristeceu é o descaramento com que 
a total falta de princípios é exposta, 
revelador de uma sociedade baseada 
no oportunismo e não no mérito e na 
qualidade.

Mas vamos por partes. primeiro é 
conveniente explicar o que é um ad-
ministrador não executivo. para isto 
precisamos de passar em revista como 
é que as empresas em geral se orga-
nizam. Há diversos modelos, mas va-
mos focar em dois que nos são mais 
próximos: o tipicamente europeu e o 
anglo-saxão (com variante nos eua). 
o modelo anglo-saxão e norte ame-
ricano assenta sobre a base dum órgão 
diretivo único composto tanto por ad-
ministradores executivos e não execu-
tivos. em ambos os modelos, um admi-
nistrador executivo é aquele que lidera 
um determinado pelouro no dia-a-dia 
da organização, pelo que tem responsa-
bilidades diretas na implementação de 
estratégias e obtenção de resultados. o 
administrador não executivo, no caso 
do modelo anglo-saxão, não tem qual-
quer papel no decorrer das rotinas diá-
rias da empresa, representando acima 
de tudo os interesses de acionistas aos 
quais tem de garantir que a equipa exe-
cutiva implementa e gere corretamente 
os ativos da empresa para a obtenção 
dos resultados pretendidos. o mode-
lo europeu difere logo à partida pela 
existência de dois órgãos: o executivo 
e o não executivo. o órgão executivo 
reúne unicamente os responsáveis exe-
cutivos, o órgão não executivo ou às 
vezes chamado de supervisão, reúne 
os administradores que ainda que não 
estejam ligados às operações e gestão 
diárias da empresa, tem obrigações es-
tatutárias para com a empresa e para 
com os seus acionistas. este órgão não 
executivo ou de supervisão trabalha as-
sim sobre os estatutos da empresa, na 
sua estratégia global, nas grandes deci-
sões de negócio e na garantia da quali-
dade das contas apresentadas.
em qualquer dos modelos, estes cargos 

não executivos são normalmente ofere-
cidos por convite de acionistas, servin-
do como porta aberta para influências 
em questões estratégicas das empresas. 
outras questões se colocam, quando 
um ou mais acionistas tem posições di-
retas e não delegadas no órgão executi-
vo. nestes casos, o órgão de supervisão 
fica ferido de morte na sua essência, o 
que nesse caso concordo em absoluto 
com nuno godinho de Matos quando 
diz que “é óbvio que os administrado-
res não executivos são um detalhe, um 
acessório na toalete de uma senhora”. 
Mas agora perguntamos: porque razão 
ele sabendo isso aceitou esta função 

durante 6 anos?! Se o mesmo afirma 
que “para ter capacidade de controlo, é 
necessário trabalhar no local”, ao qual 
eu acrescentaria, ter ferramentas para 
exigir informação, porque aceitou algo 
para o qual ele não tinha condições de 
exercer, e como o próprio diz na entre-
vista acima referida “que sabia tanto 
de bancos como de calceteiro”?! será 
que eram os 2400 eur por reunião que 

este administrador auferia? agora no 
final do processo que na prática liqui-
dou o Bes revela que os clientes que 
compraram dívida do último aumento 
de capital que jamais será ressarcida 
são os principais prejudicados, fora os 
clientes ligados a entidades estrangei-
ras ligadas ao Bes...! e que estava ele 
a fazer naquele órgão do Bes? como 
é que um órgão onde, mais uma vez na 
entrevista acima referida, nuno go-
dinho de Matos afirma que “Em seis 
anos, entrei mudo e saía calado. Bem 
como todos os administradores” pode-
ria cumprir a sua missão? Que esfor-
ços ele e os outros administradores não 
executivos fizeram para melhorar isso? 
agora revela-se inconformado com 
a atuação dos supervisores (Banco de 
portugal em especial) aos quais acusa 
de não terem feito o seu papel de super-
visão, enquanto que ele ganhava para 
manter uma fachada, não se responsa-
bilizando nem apontando qualquer erro 
à sua postura, muito menos à comissão 
executiva do Bes liderada por ricardo 
salgado.
outras incoerências se seguem pela 

entrevista, desde dizer em relação a 
ricardo salgado que “as motivações 
dele não são mesquinhas nem egoístas 
são de preservação do poder” como do 
“presidente da república ou de dois 
homens por quem tenho grande admi-
ração, que toda a vida foram motivados 
pelo poder e desprezavam o dinheiro, 
jaime gama e josé Medeiros Ferrei-
ra.” Será que ele sabe o que significa 
ser egoísta?!?! Mas as incoerências 
continuam, onde se afirma socialista 
convicto mas vota pessoas à direita, 
ao centro e à esquerda conforme a ad-
miração pessoal, ainda que afirme em 

relação ao partido que for governo, e 
neste ponto temos que concordar, que 
“Qualquer deles vai fazer a mesma po-
lítica, não vai fazer melhor. porque não 
vai ter capacidade de escolha”.
Para coroar temos a brilhante afirma-

ção de que “irei morrer no partido so-
cialista, faça o PS as asneiras que fizer, 
está na minha matriz. Mas não perdoo 
a irresponsabilidade, sou contra a ban-

dalheira”!!! então fazer asneiras não é 
ser irresponsável nem bandalheiro?!?! 
É perfeitamente aceitável que alguém 

defenda a ideologia socialista, agora 
defender um partido que comete “as-
neiras”, defendê-lo até ao final e afir-
mar que não perdoa irresponsabilida-
des não é um contrassenso?

convido os leitores que tiverem inter-
net a acederem a http://www.ionline.pt/
artigos/dinheiro/nuno-godinho-matos-
-seis-anos-entrei-mudo-saia-calado-
-bem-todos-os-administradores/pag/-
1   para lerem esta entrevista que seria 
digna da mais forte gargalhada não fos-
se isto um assunto sério. infelizmente 
este caso está longe de ser único sendo 
revelador de uma sociedade doente, 
bastante doente, a ponto do oportu-
nismo passar a ser considerado regra 
normal e saudável no comportamento 
de agentes empresariais e governamen-
tais, estando de tal forma enraizado na 
cultura portuguesa que não se antevê 
cura a curto prazo. 

Com a devida homenagem ao fa-
lecido Ernâni Lopes pela exposição 
que passo a transcrever de uma das 
suas intervenções no programa Pla-
no inclinado da SiC, (apresentado 
por Mário Crespo), cada vez mais 
estou firme na convicção do que ele 
nos mostrou neste quadro, que sem 
esta transformação jamais veremos 
um Portugal capaz de prosperar. 
Enquanto isso, não podemos deixar 
de ficar boquiabertos com o oportu-
nismo e falta de postura que impera 
em todos os quadrantes da sociedade 
Portuguesa.

JORGE CORREiA
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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
9 DE SETEMBRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.423590

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

precisa-se de caixeira e pessoa 
para trabalhar na grelha com 

experiência para um
restaurante português. 

Deve falar francês
514-688-1015

M E M O R A N D U M
4º ano de saudade

mArIA juDItH fErNANDEs guEDEs

Renovo com profunda gratidão pe-
las pessoas amigas na liturgia do 4º 
ano, em sufrágio pela sua alma, que 
será celebrada no sábado, dia 13 
de Setembro de 2014 pelas 18h30, 
na igreja Santa Cruz situada no 60 
Rachel Oeste em Montreal.

Agradeço anticipadamente to-
das as pessoas que se dignarem 
assistir a este acto religioso.

O tempo vos falta para fazer a vossa 
limpeza em casa! Não hesite em co-
municar comigo para vos ajudar. Eu 
sou a pessoa perfeita para fazer esse 
tipo de de limpeza para que você 
possa ter tempo para descançar um 
pouquinho em casa. sou uma pessoa 
fiavel e efficaz. 

514-436-1239

precisa-se de padeiro 
com experiência a tempo 
inteiro. 

514-321-5567

Vende-Se

vENDE-sE 
EquIpAmENtO 
pArA fAzEr 

vINHO.
514-648-9010

SerViço

Paisagista Robert 
Caucci procura instala-
dor de “Pavé-uni” mu-
ros de pedra e alcatrão 
com experiência e carta 
de condução de classe 
5. Precisamos também 
um assitante paisagis-
ta. Assunto sério

bOm sAlArIO.
514-766-8390

† jOsé HENrIquEs rIbEIrO
1937-2014

Faleceu em Alfeizerão no dia 27 de 
agosto de 2014 com 77 anos. O Sr. 
José Henriques Ribeiro natural de Al-
feizarão, Alcobaça, Portugal.

Deixa na dor sua esposa Maria Ade-
laide Martins, filhos/as, netos/as, so-
brinhos/as, familiares e amigos.
O funeral foi sexta-feira dia 29 de 
agosto em Alfeizarão, Alcobaça.

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

† ANtóNIO mANuEl pErEIrA
1948 – 2014

Faleceu em Montréal, no dia 2 de 
Setembro de 2014, com 66 anos 
de idade, António Manuel Pereira, 
natural da Ribeira das Taínhas, 
Vila Franca do Campo, São Mi-
guel, Açores, esposo de Maria de 
Lurdes Resendes Chibante.

Deixa na dor a sua esposa Maria 
de Lurdes, os/as filhos/as Veríssi-
mo (Julie Maheu-Houde), Sandy 
(Oscar Fuentes), Susy, Ana Maria, 
Odete, Íria e Elizabeth, os seus 
onze netos, o seu irmão José Pereira (Isabel Melo), a 
sua irmã Odete Pereira (Norberto Medeiros), seus so-
brinhos/as, seus primos/as, assim como restantes fami-
liares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
10300 boul. pie-Ix, montréal-Nord
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues   514-918-1848

A missa de corpo presente teve lugar, sexta-feira, dia 5 
de setembro de 2014, às 14h00 na Igreja Santa Cruz, 
60 rue Rachel Ouest.

A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

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

gENEvIEvE
514-703-4324

precisa de uma assistente adminis-
trativa com 1 a 7 anos experiência, 

para escritório de Notário 
em blainville. Deve falar e escrever 
francês e inglês. um bom conheci-
mento da língua portuguesa seria 

uma mais valia.  conhecer os aplicati-
vos de base word, Excel (pro-cardex, 

outra mais valia) 
Elizabeth da silva

514 481.4678

Portugalíssimo

produtorA
rosa Velosa

linhA AbertA
514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contActo
publicitário: 
514.366.2888

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

iNFORMAçÃO PRA qUEM LÊ.
RESULTADO PRA qUEM ANUNCiA.
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soluÇão dA semAnA PAssAdA
HOrIzONtAIs: 1. Astro, Vento. 2. Maio, Meu, Lá. 3. Algeroz, Bis. 4. Varrer, Semi, 5. 
Ame, Vagem. 6. Selim. 7. Ferir, Til. 8. Asar, Zanaga. 9. Dez, Carecer. 10. Ri, Por, Vale.
11. Espia, Veras. vErtIcAIs: 1. Amava, Madre. 2. Salame, Seis. 3. Tigre, Faz. 4. 
Roer, Ser, Pi. 5. Rever, Coa. 6. Moralizar. 7. Vez, Girar. 8. Eu, Sem, Neve. 9. Bem, 
Tacar. 10. Tlim, Tigela. 11. Oásis, Lares.

3

5

HOrIzONtAIs: 1. Armazém de panos (Índia). Líquido 
esbranquiçado ou amarelo claro, em circulação nos va-
sos linfáticos. 2. Indústria de oleiro. Forma internacional 
de vóltio. 3. Fita. Alguma. Alternativa (conj.). 4. Mem-
bro guarnecido de penas que serve às aves para voar. 
Fileira. Cólera. 5. Sobre (prep.). Andar a dar a dar. 6. 
Eia (interj.). Serve-se de. 7. Que ou aquele que zela. 
A unidade. 8. Vazio. Passado. Dotes naturais. 9. Àque-
le. Estabelecimento ou local onde se servem bebidas. 
Qualquer cerimonial. 10. Pequeno cubo, cujas faces 
têm pintas ou figuras, usado em certos jogos. Aquele 
que edita. 11. Cobrir de areia. Fruto da amoreira e de 
algumas espécies de silvas.

vErtIcAIs: 1. Calçado de cabedal, com cano maior 
ou menor. Tonta. 2. Aplane. Soar. 3. Espécie de con-
feito de açúcar derretido. Designa diferentes relações, 
como posse, matéria, lugar, providência (prep.). 4. Altar 
cristão. Contr. da prep. em com o art. def. a. Benigna. 
5. Graceja. Igreja e paróquia cujo sacerdote tem o títu-
lo de abade. 6. Classe. Pessoa excessivamente gorda 
(fig.). 7. Amadurecido. Contr. da prep. de com o art. def. 
a. 8. Acrónimo de Imposto sobre o Valor Acrescentado. 
Aquelas. Órgão excretor que tem a função de formação 
da urina. 9. Noroeste (abrev.). De que não há exemplo. 
10. Conjunto das plantas de uma região. Força motriz. 
11. Exercera ação. Dilação.

maria madalena estava para ser apedrejada 
quando jesus intercedeu em seu favor diante 
da multidão que ali estava.
E então, jesus disse:
- quem nunca errou, que atire a primeira pedra.
O alentejano, presente em todos os lugares e 
épocas, empolgou-se, pegou num enorme ca-
lhau e acertou em cheio na testa de maria ma-
dalena que, caiu redonda no chão.
jesus, muito entristecido, aproximou-se do 
alentejano, olhou-o bem nos olhos e pergun-
tou:
- Meu filho, diz-me a verdade, tu nunca erraste 
na tua vida?
E o Alentejano respondeu:
- A esta distância, senhor? Nunca!..

iF i STAy

se eu FiCaR
Um rostinho bonito, uma boa dose de carisma e 

uma carreira bem agenciada parecem creden-
ciar a jovem Chloë Grace Moretz para se tornar 
uma das queridinhas da indústria hollywoodiana. 
A atriz de apenas 17 anos já teve a oportunida-
de de trabalhar com diretores consagrados (como 
Martin Scorsese em A invenção De Hugo Cabret) 
e estrelar blockbusters midiáticos (como o remake 
de Carrie - A Estranha).
Agora, enfrenta um novo desafio: segurar um papel 

dramático intenso em se eu Ficar, adaptação de um 
best-seller de grande sucesso nos estados unidos. 
com jeitão deprê, interpretações exageradas e um 
clima típico de filme adolescente, o longa aposta em 
uma narrativa simples e óbvia, claramente voltada 
para um público mais jovem.
chloë dá vida para Mia Hall, uma menina tímida, 

insegura e apaixonada por música clássica que co-
nhece adam (jamie Blackley, de Branca de neve e 
o caçador), o popular líder de uma banda de rock.  
dessa união entre opostos surge uma relação amo-
rosa construída em torno das idas e vindas típicas 
das comédias românticas, sem esquecer dos diálogos 
açucarados.
se eu Ficar, então, traz um momento de ruptura: 

Mia sofre um acidente de carro com os pais que a 
deixa em coma. perambulando pelo hospital durante 
uma espécie de experiência de quase morte, a garota 
consegue ver tudo o que acontece a sua volta: o so-
frimento de seus avós, as demonstrações de amor de 
seu namorado, a dor de sua melhor amiga. e precisa 
tomar uma decisão das mais difíceis.
É aí que o longa falha em acertar o tom. se em sua 

primeira metade se eu Ficar é sutil e leve, criando 
uma certa empatia entre o espectador e os protago-
nistas, suas sequências finais são desnecessariamen-
te pesadas. sem saber dosar seu sentimentalismo, o 

roteiro (escrito por shauna cross, de o Que esperar 
Quando Você está esperando) não consegue evitar o 
caminho das lágrimas fáceis, criando sérias dificul-

dades para se conectar com um público mais velho.
Entre flashbacks que costuram a relação de Mia 

com os pais e detalhes do seu relacionamento, Se 
eu Ficar, é bem verdade, fala de vida e morte de 
uma maneira crua, longe do colorido que o tema 
ganha em filmes adolescentes. Mas, é preciso dizer 
que nem Chloë Grace Moretz e seu carisma im-
pedem a adaptação de se tornar mais um drama 
banal - a não ser que você tenha 12 anos de idade.

HéRCules
Em cinema a pretensão é tudo. E o produtor e 

diretor Brett Ratner (Roubo nas Alturas), fe-
lizmente, pretendeu apenas fazer um filme pipoca 
com seu Hércules. Fez e até que não se saiu mal.

Mesmo irregular em alguns momentos, o longa 
cumpre seu papel e garante diversão ao público. Me-
lhor: evita dois problemas comuns em blockbusters 
atuais, que são excesso de duração e presunção de ser 
levado a sério.
o longa de ratner reinventa o conto mitológico 

com base na HQ the tracian Wars, de steve Moore. 
Hércules é mostrado como uma espécie de merce-
nário que cruza a grécia com seu bando vendendo 
serviços para os interessados em se livrar de alguma 
ameaça. Mais adiante alguns flashbacks começam a 
revelar os acontecimentos que o levaram a esta situa-
ção. O público vai descobrindo aos poucos, mas fica 
claro de imediato que o motivo tem a ver com uma 
tragédia que se abateu sobre sua família e atormenta 
seus pensamentos.
antes, no entanto, um preâmbulo o apresenta como 

o semideus filho de Zeus e da mortal Acmena. Al-
guns dos famigerados “12 trabalhos” do herói são 
mostrados em cenas bem feitas, como seu confron-
to com o Leão de nemeia e a Hidra de Lerna. seu 
bando se vale da lenda em torno desses grandes fei-
tos para conseguir trabalho. e a propaganda parece 
funcionar bem. assim que terminam um serviço são 
contratados literalmente a peso de ouro pelo rei da 
trácia (jonh Hurt).
ele precisa que Hércules treine seu exército de cam-

poneses inexperientes e combata na linha de frente 
o inimigo que se aproxima de suas terras. o que se-
gue são muitas cenas de batalhas - não tão bem feitas 
como as da abertura mitológica - e reviravoltas inse-
ridas sob medida para manter o interesse do público.
dwayne johnson, mesmo considerando-se suas li-

mitações dramáticas, leva bem o papel. não se exige 
dele mais do que é capaz de entregar e, verdade seja 
dita, ele se esforça e consegue imprimir personalida-
de ao personagem. seu Hércules, um tipo entre con-
vencido e desdenhoso, funciona.
Hércules não é um grande longa, mas nunca teve 

a pretensão de sê-lo. É descontraído, levado em 
bom ritmo e com uma história bem construída o 
suficiente para manter atenção do espectador. Um 
inocente filme pipoca à moda antiga.
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prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

COORDENADO POR JOSÉ PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL : CyBER DÚViDAS

Bem HaJam
[PERGUNTA]
A saudação tradicional «bem hajam» está cor-
recta? Que significa? Não deveria ser antes 
«bem haja» para o singular e para o plural? O 
verbo haver, além dos casos em que se emprega 
como auxiliar, significando ter, tem outras ex-
cepções em que se emprega também no plural? 
Está correcto dizer-se que o verbo haver umas 
vezes significa ter e outras existir?

[RESPOSTA]
Bem hajam não é uma forma de saudação, mas 
uma forma de agradecimento equivalente a 
muito obrigado/a: «Bem hajam pela ajuda que 
me deram!»
Aqui, o verbo haver significa ter, obter. E bem 
é aqui um substantivo, complemento directo de 
hajam, a significar isto: tudo que é bom. Bem 
hajam = obtenham tudo / tenham tudo o que é 
bom.
Dizemos bem hajam, quando agradecemos a 
mais de uma pessoa. E dizemos bem haja, quan-
do agradecemos a uma só pessoa. O verbo haver 
conjuga-se como outro qualquer. E, de facto, 
umas vezes significa ter, como em bem hajas, 
outras existir, como na frase seguinte: «Aqui há 
lindas flores.».
N. E. – A forma bem-haja, com hífen, usa-se 
como substantivo: «um grande bem-haja!»

gRaFia de açoRiano
[PERGUNTA]
Antes de mais, gostaria de os felicitar pelo ópti-
mo trabalho. Recorro com imensa frequência a 
esta página quando tenho dúvidas relativamen-
te a alguma palavra ou construção de frases e 
tenho sempre sido esclarecida com as respostas 
anteriormente dadas. No entanto neste caso não 
encontrei nenhuma que me respondesse à ques-
tão. 

O dicionário da Língua Portuguesa indica «aço-
riano» como a forma correcta e não “açoreano”, 
e percebi a sua razão de ser devido ao glossário 
presente nesta página. 

Mas como existe nos Açores uma farmácia anti-
ga chamada «Farmácia Açoreana» e existe tam-
bém a conhecida «Açoreana Seguros», questio-
nei-me se antigamente «açoriano» se escreveria 
com um «e». 

Gostaria de saber se será possível «açoriano» 
(bem como «cabo-verdiano», no exemplo dado 
no glossário) ter sido alguma vez escrito com um 
«e», ou se foi apenas um erro ortográfico.

[RESPOSTA] 
A forma correcta é açoriano, pois o sufixo -ano 
combina-se com uma vogal de ligação que as-
sume a grfia i, quando a base de derivação ter-
mina em e átono (e desde que não seja seguido 
de outra vogal átona; cf. s.v. -ano in Dicionário 
Houiass Eletrônico). Daí que se derive cabo-ver-
diano de Cabo Verde (e final átono) e sofocliano 
de Sófocles (e também átono). Do mesmo modo, 
se forma açoriano, porque a palavra que está na 
sua base, Açores, tem um e átono na sílaba final.

No entanto, alguns dicionários registam a forma 
açoreano como variante ortográfica de açoria-
no, uma vez que até 1911 houve grande varia-
ção na grafia da vogal de ligação. Note-se ainda 
que foneticamente não há diferença entre iano 
e -eano.

Viveu sem conforto ou segurança. quase sem-
pre mal vestido, sem tecto fixo para se abri-

gar, comia a crédito no “Nicola”. 
Mas quando falava, improvisando com uma enorme 

facilidade os motes que lhe lançavam, todos o aplau-
diam.

para a nossa História foi o melhor poeta do século 
XViii. Manuel Maria Barbosa du Bocage nasceu em 
setúbal no dia 15 de setembro de 1765. Filho de josé 
Luiz Barbosa du Bocage, advogado, e de uma france-
sa, cresceu num ambiente onde se privilegiava a poe-
sia. aos 14 anos, Manuel Maria abandonou a escola 

manuel maRia du BoCage
em busca de aventuras, alistando-se no regimento de 
infantaria 7. 
Foi depois para Lisboa, matriculando-se na acade-

mia da Marinha e assentou praça como guarda-mari-
nha, em 1781. dois anos mais tarde, passou a servir 
na Marinha e, em 1786 embarcou para goa na nau 
“senhora da Vida”. irrequieto e aventureiro, desertou 
da Índia e fugiu para Macau. 
regressou a Lisboa em 1790. aqui foi recebido en-

tusiasticamente pelos amigos, com os quais se diver-
te em tertúlias boémias que animam os cafés da cida-
de. os termos de calão utilizados na sua linguagem 
faziam rir o povo. Mesmo no seu tempo, Bocage foi 
considerado um espirito sobredotado.
o “nicola”, no rossio, era o seu sítio de eleição. 

Viveu entre o café dos poetas, as ruas, o passeio pú-
blico, os quartos dos amigos e os conventos. dos 26 
aos 39 anos, Bocage publicou os três volumes das 
“rimas”. o facto trouxe-lhe renome e ele começou 
a frequentar a academia de Belas Letras de Lisboa. 
apesar de se esforçar, acabava sempre por levar uma 
vida boémia, quebrando todos os juramentos possí-
veis que fazia as suas apaixonadas. ridicularizava 
os adversários nos versos, ferindo-os através da sua 
crítica jocosa. 
Quando estava prestes a completar 32 anos, foi pre-

so no dia 7 de agosto de 1797. por desrespeito ao rei 
e à igreja. preso durante alguns meses no Limoeiro, 
foi transferido para os cárceres da inquisição, de onde 
transitou para o Convento das Necessidades, ficando 
entregue a custódia da congregação do oratório. em 
1799, recuperou a liberdade. É um Bocage diferente 
que abandona os oratorianos, doente e conformado. 
o aspecto satírico da sua personalidade e a villa boé-
mia que o estigmatizou ocultam o ser que nele sofria 
atormentado pelo desejo de aperfeiçoamento interior. 
Morreu solteiro, com um aneurisma, no dia 21 de de-
zembro de 1805.

1. refogue a cebola e o alho no azeite.
2. junte a salsa, os coentros e o louro. junte o 
tomate e o vinho e deixe evaporar.
3. junte o polvo cortado aos pedaços, a pimenta 
e o sal e se tiver a água de cozer o polvo, sufici-
ente para o arroz que utilizar, se não tiver água 
da cozedura suficiente poderá juntar água quente 
e rectificar os temperos no final. Deixe cozer o 
arroz em lume brando (para não perder o caldo)
4. sirva com salsa ou coentros picados por cima.

- 1 polvo médio
- 1 cebola grande
- 3 dentes de alho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 folha de louro
- 1 dl de vinho branco
- salsa e coentros qb
- pimenta e sal qb
- 1/5 lata de tomate
- água qb
- arroz qb

aRRoz de Polvo
DOsEs: tEmpO:

40m

prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl



A Voz de PortugAl  |  10 de setembro de 2014  |  P. 20

JOEL NETO

REGRESSO A CASA | UM DiáRiO AçORiANO

tamBém te inquietas

TERRA CHÃ, 21 DE JULHO DE 2014
uma notícia no jornal o jogo de hoje diz que o nos-

so conterrâneo eliseu, futebolista do Málaga, está 
gordo e precisa de emagrecer. está gordo? pois claro 
que está gordo! como é que acham que eu estou? 
esta terra é só alcatras, touradas e sanjoaninas!
a sério, não importa de que livro se trata. isto hoje 

é mato. como é possível que um romance chegue ao 
leitor com o nome do protagonista seis vezes repeti-
do em cada página, sem que se tenha chegado a mu-
dar de centro de consciência ou (tantas vezes) sequer 
de sujeito? Quando vão alguns tradutores perceber 
que traduzir é conhecer a língua de chegada, nomea-
damente naquilo em que é diferente da de partida? 
Quando vão os revisores perceber que os papa-gra-
lhas automáticos têm cada vez mais opções e que, 
portanto, só vão continuar a existir se de facto fize-
rem copying? e quando vão os editores efectivamen-
te fazer editing, como lhes compete? passamos a vida 
a deplorar o profissionalismo da indústria da comu-
nicação social, quase sempre com razão. Mas a in-
dústria editorial, infelizmente, não é menos amadora.

TERRA CHÃ, 23 DE JULHO DE 2014
o Melville faz um ano hoje. não há ossos de presen-

te nem bolos de aniversário em pele de vaca, que eu 
ainda não perdi o juízo por completo. Mas o simples 
facto de saber que ele faz um ano tem um significado 
em si próprio. descobrir este cão foi descobrir, para 
além de um inesperado laboratório literário, uma 
nova possibilidade de afecto. não há muitos milagres 
evidentemente mais admiráveis do que esse.
da série cHaMa o antÓniMo. temos a mania 

de que somos a língua dos adjectivos, mas só porque 
gostamos de brincar aos sinónimos. um tipo precisa 
de um antónimo, não encontra, vai aos dicionários 
especializados (Houaiss incluído), e continua a não 
encontrar. são tão poucos, os nossos antónimos, que 
os sabemos a todos de cor. não há antónimos em por-
tuguês – eis o meu lamento do dia.

TERRA CHÃ, 24 DE JULHO DE 2014
A chegada de Eliseu ao Benfica vem amortizar uma 

dívida histórica do futebol português para com os 
açores. nove pequenos pedaços de terra espalhados 
por centenas de quilómetros de mar teriam sempre 
dificuldades várias em evidenciar os seus talentos. 
Mas pauleta nunca ter disposto de uma oportunida-
de na primeira divisão nacional, ele que concentrou 
atenções em espanha, se tornou um ícone em França 
e deteve durante vários anos o recorde de golos pela 
selecção, é uma mágoa difícil de sarar. com eliseu 
na Luz, os açorianos sempre se sentem um pouco 
menos desamparados. o nosso futebol, como em 
todo o país, é o dos três grandes. 

TERRA CHÃ, 25 DE JULHO DE 2014
outra é essa tontice do “não sobrevivas, vive!”, 

“não sobrevivas, vive!” , “não sobrevivas, vive!” 
sempre que subtraímos a necessidade à equação, so-
brou o quê além do tédio, de um sensualismo deses-
perado e, finalmente, da depressão? Viver bem sem 
necessidade – a necessidade do sustento, a necessi-
dade de nos justificarmos, a urgência de compreender 
– exige que sejamos uma de duas coisas: totalmente 
cínicos ou totalmente estúpidos. a estupidez é uma 
fatalidade, o cinismo não. pessoalmente, nunca en-
contrei melhor maneira de viver do que sobreviven-
do.

TERRA CHÃ, 24 DE JULHO DE 2014
o problema por detrás da repopularização do debate 

em torno da chamada “questão palestiniana” não é 
apenas político: é espiritual também. não me custa 
mais perceber um manifestante pró-palestiniano do 
que um manifestante pró-israelita. na verdade, talvez 
até me custe menos: há muitas décadas que nos edu-
camos a encontrar especial romantismo nas causas 
de pendor islâmico, mesmo quando são extremistas 
(ou até fundamentalistas). não é muito diferente do 
modo como as atmosferas sul-americanas nos hume-
decem mais os olhos do que, por exemplo, as afri-
canas: quando dormíamos com chávez estava tudo 
bem, agora que bebemos copos com Mbasogo está 
tudo mal. pessoalmente, acho que está sempre mal 
a intimidade com ditadores, mesmo que disfarçados 
de simples populistas. Quanto ao conflito israelo-
-árabe, tento manter a equidistância possível. Mas eu 
tenho o problema da existência de deus mais ou me-
nos resolvido: sou culturalmente cristão, eticamente 
protestante e racionalmente ateu, equilíbrio em que 
me sinto confortável o suficiente para que a ideia da 
morte não me persiga a toda a hora. simplesmente 
não me ocorre sair à rua com bandeiras seja de quem 
for, disposto a andar aos pontapés, na esperança de 
pertencer a alguma coisa que de algum modo possa 
explicar o caos em que nascemos. o rocha tem um 
cancro. chegou a nossa vez.

TERRA CHÃ, 27 DE JULHO DE 2014
sob o caramanchão do q.b., uma senhora faz tele-

fonemas. Fala muito alto, com amigos a cujos filhos 
depois pede para dar um último beijinho, e trata o 
seu próprio marido por “o tio”. estraga-me a manhã 
de leitura-e-café, e eu percebo que, a partir de dado 
instante, tira disso um certo comprazimento.

TERRA CHÃ, 28 DE JULHO DE 2014
a universidade não tem responsabilidade? os diri-

gentes da comissão de praxe não têm responsabili-
dade? o dux não tem responsabilidade? um acidente 
também pode ter responsáveis, mesmo não se tratan-
do de homicídio. Este da Lusófona, afinal arquivado, 
tem-nos. num país com direito, esses responsáveis 
seriam indiciados, cada um deles à medida do seu 
grau de responsabilidade.

TERRA CHÃ, 29 DE JULHO DE 2014
jantar cá em casa, com a sandra e o guillaume. 

Fomos vizinhos no Bairro alto e agora eles vivem 
em paris e nós na terra chã. juntos, continuamos a 
pertencer a uma certa categoria de gente que, ainda 
assim, não é totalmente de lá, nem totalmente de cá, 
nem totalmente de lado nenhum. gosto de acreditar 
que é isso a urbanidade, mas em todo o caso não me 
desagrada verificar que percursos em sentidos dia-
metralmente inversos de modo nenhum esbateram o 
tanto que temos em comum.

TERRA CHÃ, 29 DE JULHO DE 2014
peçam-me para reduzir este tempo ao seu epítome 

e não vejo outra coisa senão os caracolinhos do dr. 
constâncio, com aquele ar de tio bondoso e supli-
cante. Que toda esta porcaria dos bancos possa ter-
-lhe passado pelas mãos, sem que por uma só vez se 
acendesse algures uma luzinha amarela, é totalmen-
te desconcertante. Que no fim o tenham destituído 
e logo feito dele vice-presidente do Banco central 
europeu é o retrato do verdadeiro estertor de morte 
de um projecto de civilização. a europa agoniza por 
detrás de uns oculinhos à Harry potter.
noite de trovoada, com o Melville debaixo da mesa, 

morrendo de medo. não sei como é que ainda temos 
electricidade. pensava que havia um código segundo 
o qual, sempre que um toiro espirrasse no pico da 
Bagacina, se apagava a luz na ilha toda.
isto não é Verão que se apresente. não é.

TERRA CHÃ, 29 DE JULHO DE 2014
Começam a fenecer os efeitos de anos de profila-

xia. chegou a altura de voltar a pedir ao mundo: não 
me telefonem, pelas almas. Mandem-me e-mails. 
parabenizem-me por e-mail, insultem-me por e-mail, 
dêem-me os pêsames por e-mail, despeçam-me por 
e-mail, convidem-me por e-mail, vendam-me produ-
tos por e-mail. adicionem-me no Facebook, se qui-
serem. enviem-me um sMs, se não puderem mesmo 
evitá-lo. não me telefonem, gaita!
se a europa está de acordo com os eua sobre a 

rússia e a ucrânia, isso só pode querer dizer o que 
sempre quis dizer. Estamos mais aflitos do que que-
remos parecer.
então, mas agora as garotas chamam-se todas Vi-

tória? já começo a ter saudades de quando todas se 
chamavam Mariana...

TERRA CHÃ, 1 DE AGOSTO DE 2014
estão hoje de parabéns, por diferentes razões, os 

meus jornais. o diário de notícias, para que escrevo 
há agora mais de dez anos, dá início às comemora-
ções do 150º aniversário. o jogo, para que escrevo 
há quase outro tanto – e onde a minha antiga 5ª co-
luna passa agora a chamar-se Fora da caixa –, estreia 
um novo grafismo: provavelmente o mais belo grafis-
mo da história dos jornais desportivos portugueses. 
tenho orgulho em trabalhar para estes dois jornais. 
tenho orgulho em que estes dois jornais persistam 
em reinventar-se para lá daquele que nos convence-
mos ser o tempo dos jornais.

TERRA CHÃ, 6 DE AGOSTO DE 2014
ai, os meus amigos acham que a malta do campo é 

que está bem? os passarinhos, e mais ó diabo? então, 
e quando os ratos atacam o milho e levam as maça-
rocas que um contribuinte anda a ver crescer há um 
mês, doido para lhes ferrar o dente?
chuva, ratos, águas-vivas e obras na estrada. e de-

pois vem o inverno.

TERRA CHÃ, 7 DE AGOSTO DE 2014
confesso: tenho usado palavras de Louçã, “gestão 

de casino”. não consigo reproduzir a vozinha.
tive o privilégio (a palavra não é a melhor, não), 

enquanto jornalista, de acompanhar o rescaldo de um 
atentado em israel. estava em Belém quando, em ju-
lho de 1997, um suicida se fez explodir no mítico 
mercado de Mahane-Yehuda, junto à jaffa road, bem 
no centro de Jerusalém. Beneficiado pelos fluxos do 
trânsito, fui o primeiro repórter a chegar ao hospital e 
um dos primeiros a chegar ao mercado.
nem por isso me dei conta do momento histórico 

que presenciava – tristemente histórico, não apenas 
porque extinguia uma longa trégua, mas porque pu-
nha em causa os acordos de oslo, que haviam valido 
o nobel a rabin, peres e arafat. tinha 23 anos, es-
crevia sobre futebol e dominava mal o conflito. Mas 
percebi uma coisa: independentemente do sangue 
derramado, assim que se ligava uma câmara de tV 
toda a gente se esforçava por representar o papel que 
lhe cabia.
Vim a confirmá-lo noutras oportunidades: o que 

mais evidentemente distingue o chamado conflito 
israelo-patestiniano não é o ódio, nem a dor, nem a 
humanidade que resiste entre os escombros. É a te-
levisão, a sua omnipresença e a maneira como con-
diciona os comportamentos e os próprios actos de 
guerra. portanto, ler agora que o canal israelita Ke-
shet não quis cancelar o Big Brother em curso, prefe-
rindo antes instalar um alarme e um abrigo “na casa”, 
é tudo menos surpreendente.
todo o contexto de israel é, até certo ponto – até 

certo ponto, repito –, o de um reality show. para as 
lógicas contemporâneas da produção televisiva, o re-
crudescimento do conflito até pode vir a revelar-se 
um bom negócio. e, para as lógicas históricas daque-
la guerra, um palco com centenas de milhar de espec-
tadores em permanência pode sempre vir a mostrar-
-se um instrumento útil. oxalá não.
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FiLiPE LUíS

aguaRdam-se
os Resultados
HÉLiO BERNARDO LOPES
Ainda comigo em férias em Almeida, onde ontem 

mesmo surgiu um incêndio florestal na freguesia de 
Senouras-Leomil, surgiu a notícia de que, finalmen-
te, havia sido constituída a equipa que irá tratar o 
caso BES/GES. Nos termos da notícia, essa equipa, 
liderada pelo procurador Rosário Teixeira, terá uma 
estrutura multidisciplinar e especializada, e irá anali-
sar o caso BES/GES ao pormenor, a fim de apurar 
responsabilidades sobre o colapso de toda aquela 
realidade financeira. A referida equipa multidisciplinar 
terá elementos do Departamento Central de Investi-
gação e Ação Penal, da Polícia Judiciária, da Auto-
ridade Tributária, do Banco de Portugal e da Comis-
são de Mercado e Valores Mobiliários, admitindo-se 
já que a investigação se venha a mostrar complexa 
e morosa, dada a ampla dimensão internacional do 
GES. A realidade, porém, é que ninguém acredita 
que sobrevenham resultados capazes. Ainda hoje, de 
realmente capaz, nada surgiu ao redor das restantes 
realidades deste tipo. Mas cá estaremos para ver no 
que mais este caso irá dar. Tudo isto teve lugar ao 
redor da presença da eurodeputada Ana Gomes na 
comissão parlamentar que está a tratar do caso dos 
submarinos. Pouco se avançou no esclarecimento de 
quanto esteve em jogo neste caso, esceto no facto de 
Ana Gomes ter referido o imperativo – coisa eviden-
te! – da presença de Durão Barroso nesta comissão 
de inquérito, mas que foi inviabilizada pelos deputa-
dos da atual maioria. E foi interessante ouvir a mais 
que certa resposta de Ana Gomes a uma pergunta de 
Cecília Meireles: se soubesse de algo sobre alguém 
do PS diria ali o que sabia. De quanto vi e ouvi até 
hoje à eurodeputada, não duvido minimamente de 
que a sua atitude fosse essa mesma. Um dado pare-
ce ser, mais uma vez, evidente: nada irá ser apurado. 
Uma vigarice entre alemães e gregos foi levantada e 
surgiram condenados nos dois países. No caso dos 
submarinos portugueses, o crime é conhecido, foram 
conseguidas condenações na Alemanha, mas nada 
se consegue provar em Portugal. É um silogismo mui-
to elementar, mas também bastante significativo do 
valor das análises sobre irregularidades a muito alto 
nível. Vamos, pois, esperar pelos resultados finais 
destes dois casos, como também pelos dos restantes, 
que ainda não tiveram o seu epílogo. Ou será que a 
recente balbúrdia na transferência de processos, ine-
rente à implementação do novo mapa judiciário, irá le-
var ao desaparecimento de muitas peças processuais 
essenciais, ou à prescrição de muitos destes casos? 
Vamos esperar.

eleFantes BRanCos e outRas questões

PONTO 1 - numa reportagem no ao os “elefantes 
brancos” foram o assunto em análise. Mas o que têm 
esses belos animais para serem comparados aos edi-
fícios megalómanos que foram sendo construídos ao 
longo da ilha destinados a tudo e não servindo para 
nada? 
Honestamente, prefiro os animais – são belos e não 

prejudicam a humanidade. Quanto aos tais edifícios, 
cujo apelido ofende os elefantes, têm trazido à popu-
lação prejuízos reflectidos em mais impostos munici-
pais e outros. 
Qual terá sido, efectivamente, a razão para que fos-

se construído em Vila Franca o açor arena? segun-
do o presidente da autarquia, na altura rui Melo do 
psd, era referido que “a estrutura vinha ocupar um 
segmento de mercado que nem o coliseu ou o teatro 
Micaelense conseguiam atingir, pois fora construído 
para receber congressos, espectáculos, eventos des-
portivos e banquetes (citei) ”. 
É necessário verificar, no presente, se o destino do 

açor arena foi o que se pretendeu. congressos? um 
ou dois. espectáculos? alguns. Banquetes? talvez 
nestes estejam incluídas as derrapagens da obra no 
interior dos bolsos de alguns implicados na sua cons-
trução. Quem sabe? o que se gastou ali dá lautos 
banquetes…
o complexo de piscinas da povoação também conta 

uma história de desvarios financeiros. Começou por 
ter um custo de 4,3 milhões de euros com uma der-
rapagem no valor de 684 mil euros. estas piscinas 
estiveram abertas quatro meses. para tanto dinheiro 
foi uma irresponsabilidade.
no nordeste também as piscinas atingiram valores 

incalculáveis mas nunca foram inauguradas. as dívi-
das ao Banco que as financiou prejudicam a Autar-
quia que se vê a braços com dificuldades básicas e 

indispensáveis. 
Quem comprometeu, assim, o presente e o futuro 

das câmaras Municipais foi irresponsável, disso não 
tenhamos dúvidas.
Não é em tempos de folga financeira que se gasta o 

que há e se recorre ao crédito levianamente. culpa-
dos? Todos, incluindo as instituições financeiras que 
lucram com estas irresponsabilidades.
PONTO 2 - o desemprego jovem na raa não pára 

de aumentar. no entanto, o ddt cujo nome não me 
atrevo a pronunciar, tem vindo a terreiro afirmar que 
não é assim. Sempre que há uma fingida boa notícia 
lá aparece ele a dizer da maravilha em que a governa-
ção socialista transformou as nossas ilhas de bruma. 
os seus companheiros calam-se ou mentem à uma 
com ele. e o povo, menos atento ou menos culto, lá 
vai acreditando que vivemos em terra de leite e mel. 
Leite há muito, mas a preços demasiado elevados 
para a bolsa rota dos caminhantes da ilha. 
dirigindo-me ao ddt gostaria de lhe pedir que vi-

sitasse regularmente as famílias que vivem em con-
dições de extrema pobreza aqui em s. Miguel. É só 
andar por algumas freguesias, percorrer ruas sem 
pressa, atentar na miséria envolvente. não lhe vai 
fazer mal. acordar a consciência? não me parece 
possível. a consciência deste chefe já não vale nada, 
morreu com tanta arrogância. Mas, como não se 
atreve a andar sozinho, pode ser que alguns dos seus 
capangas tenha um coração mais humilde e consiga 
sentir a dor da falta de pão na mesa do nosso povo. e 
lhe segrede que isto como está é perigoso. os dsdt 
têm sempre medo…
PONTO 3 – Vi as entrevistas da jornalista judite 

de sousa a cristiano ronaldo e a Marcelo rebe-
lo de sousa. parte de judite de sousa morreu com 
o filho. É um luto pesado aquele que cai sobre uma 
mãe numa ocasião destas. ter uma criança, dar-lhe o 
que de melhor temos, ajudá-la a ser um ser honrado 
e bom é uma tarefa de amor infinito. A sua perda traz 
um sofrimento que não é humano nem ultrapassável. 
deus ajude esta mãe e a proteja.

o séCulo xxi Começa agoRa

O século XX foi, na verdade, um período de 75 
anos, entre 1914, data do início da i Guerra 

Mundial, e 1989, ano em que se deu a queda do 
Muro de Berlim.
o período entre guerras não pode ser considera-

do um tempo de verdadeira paz, e muito menos de 
prosperidade: o conflito de 1914 só viria a ser defi-
nitivamente encerrado com a rendição incondicional 
do japão em 2 de setembro de 1945. esses 21 anos 
entre os conflitos mundiais caracterizaram-se por re-
voluções, regressão social e civilizacional, falência 
das democracias e do liberalismo económico e uma 
guerra civil em Espanha de influência global. Mesmo 
o avanço tecnológico, impressionante, ficou-se a dever 
às necessidades de inovação bélica, para a guerra total. 
e a grande depressão de 1929 foi o principal cata-
lisador da ascensão dos totalitarismos, com especial 
destaque para o nacional socialismo alemão, e da ii 
guerra Mundial, com os seus 50 milhões de mortos. 
nos anos da grande depressão, era difícil aceitar que 
o investimento e as obras públicas contribuiriam para 
diminuir o desemprego, porque se acreditava que o di-
nheiro gasto nelas seria desviado do setor privado que, 
de outro modo, geraria o mesmo volume de empregos. 
por isso, o primeiro instinto dos governos, além de 
promover políticas deflacionistas, para proteger o pa-
drãoouro, foi o de se agarrarem à ortodoxia financeira, 
à disciplina orçamental e à redução de despesas.
economistas como john Maynard Keynes denuncia-

ram essas políticas, concluíram que elas só agravavam 
a recessão e através desta conclusão “contracorrente”, 
Keynes tornou-se o mais influente pensador económi-
co nas quatro décadas seguintes.

os mesmos defensores ortodoxos do mercado livre 
foram incapazes de resolver as recessões de finais dos 
anos 80, o que demonstra a incrível falta de memória 
histórica dos economistas. a mesma cartilha serve de 
receita, sobretudo na união europeia, para a crise que 
enfrentamos desde 2008. de repente, é como se esti-
véssemos a viver o ano de 1931, com um Hitler qual-
quer à espera da sua oportunidade, e a caminharmos 
alegremente para a catástrofe da guerra na europa. já 
estivemos mais longe.
É por isso Que dois factos desta semana, ambos 

nas páginas da VisÃo, são, à nossa escala, tão im-
portantes. o primeiro é a nomeação de carlos Moe-
das para a comissão europeia. parece uma escolha 
lógica: Moedas é um homem competente, conhecedor 
dos dossiês europeus, com prestígio e notoriedade nos 
“meios”, graças ao seu papel fundamental na ligação 
entre o governo português e a troika, missão que le-
vou a termo com sucesso. Mas todo o pensamento que 
representa parece, agora, entrar no período de “fora de 
moda”: o presidente junker defende, abertamente, o 
investimento público, a flexibilidade na aplicação do 
tratado orçamental e políticas mais audazes de cres-
cimento. Moedas, fora de prazo, é uma figura a preto 
e branco, numa europa que pretende recuperar a cor. 
o outro facto é a desassombrada entrevista de antó-
nio Costa, pela forma temerária como defende o fim 
da austeridade e como promete lutar por influenciar a 
agenda europeia, procurando alianças que descortina à 
nossa espera. o seu projeto é um tiro no escuro, mas a 
sua proposta política é dirigida a um eleitorado que já 
não tem nada a perder e que pode sentir a necessidade 
de experimentar algo completamente diferente.
Será que o século XXi ainda não começou?
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 p j v E D
1-chelsea 9 3 3 0 0
2-swansea city 9 3 3 0 0
3-Aston Villa 7 3 2 1 0
4-Manchester City 6 3 2 0 1
5-Liverpool 6 3 2 0 1
6-Tottenham 6 3 2 0 1
7-Arsenal 5 3 1 2 0
8-Southampton 4 3 1 1 1
9-Hull City 4 3 1 1 1
10-Stoke City 4 3 1 1 1
11-West Ham 3 3 1 0 2
12-QPR 3 3 1 0 2
13-Sunderland 2 3 0 2 1
14-Manchester U. 2 3 0 2 1
15-Newcastle 2 3 0 2 1
16-Leicester City 2 3 0 2 1
17-Everton 2 3 0 2 1
18-West Bromwich 2 3 0 2 1
19-Crystal Palace 1 3 0 1 2
20-Burnley 1 3 0 1 2

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

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

esPanha
lIga BBVa

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

França
lIgue 1

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

ItálIa
serIe a

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

alemanha
BundeslIga

quinta-FeiRa 11 de setemBRo
- senHoR santo CRisto em BRamPton

sáBado 13 de setemBRo
- Festival PoRtugal inteRnaCional
  de montReal - noite de Fado
 

bell fibe: 880 | Videotron: 255

grupO A j v E D gm gs p
1-ATLÉTICO MADRID  0 0 0 0 0 0 0
2-JUVENTUS  0 0 0 0 0 0 0
3-OLYMPIACOS  0 0 0 0 0 0 0
4-MALMö  0 0 0 0 0 0 0
juvENtus - mAlmö    16 sEtEmbrO 14H45
OlympIAcOs - AtlétIcO mADrID    16 sEtEmbrO 14H45

grupO b j v E D gm gs P
1-REAL MADRID  0 0 0 0 0 0 0
2-LIVERPOOL  0 0 0 0 0 0 0
3-FC BASEL  0 0 0 0 0 0 0
4-LUDOGORETS RAzGRAD  0 0 0 0 0 0 0
lIvErpOOl - luDOgOrEts rAzgrAD   16 sEtEmbrO 14H45
rEAl mADrID - fc bAsEl    16 sEtEmbrO 14H45

grupO c j v E D gm gs p
1-BENFICA  0 0 0 0 0 0 0
2-BAYER LEVERKUSEN  0 0 0 0 0 0 0
3-MONACO  0 0 0 0 0 0 0
4-ZENIT  0 0 0 0 0 0 0
mONAcO - bAyEr lEvErkusEN     16 sEtEmbrO 14H45
bENfIcA - zENIt    16 sEtEmbrO 14H45

grupO D j v E D gm gs p
1-ARSENAL  0 0 0 0 0 0 0
2-BORUSSIA DORTMUND  0 0 0 0 0 0 0
3-GALATASARAY  0 0 0 0 0 0 0
4-ANDERLECHT  0 0 0 0 0 0 0
bOrussIA DOrtmuND-  ArsENAl   16 sEtEmbrO 14H45
gAlAtAsArAy - ANDErlEcHt    16 sEtEmbrO 14H45

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

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

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

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

ligA doS cAmpeõeS BlatteR Candidata-se PaRa o
5º mandato ConseCutivo na FiFa
O presidente da FiFa, jo-

seph Blatter, anunciou 
que se vai candidatar a um 
quinto mandato consecutivo à 
presidência do organismo que 
rege o futebol mundial e que 
é liderado pelo dirigente suíço 
desde 1998. “Vou informar o 
comité executivo [da FiFa] 
da minha decisão. É uma ques-
tão de respeito dizer à família 
do futebol: ‘sim, estarei na 
corrida. serei candidato’”, dis-
se Blatter, de 78 anos, numa 
mensagem gravada em vídeo 
e difundida na soccerex, um 
congresso sobre o futebol que 

decorre em Manchester, ingla-
terra. a menos de um ano da 
data das eleições para a presi-
dência da FiFa, marcadas para 
29 de maio de 2015, em Zuri-
que (suíça), Blatter não tem, 
para já, qualquer adversário 
de peso na corrida à liderança 
do organismo que lidera há 16 
anos. o francês jérôme cham-
pagne, de 56 anos, antigo vi-
ce-secretário geral da FiFa, é, 
neste momento, o único candi-
dato assumido, mas já indicou 
que poderá retirar a candidatu-
ra caso Blatter avance para um 
quinto mandato consecutivo. 

o francês Michel platini seria, 
em teoria, o mais forte oposi-
tor de Blatter, mas o atual pre-
sidente da ueFa anunciou há 

menos de duas semanas que 
prefere candidatar-se a um ter-
ceiro mandato no comando do 
organismo europeu.

PolíCias, BomBeiRos... eis a seleção de giBRaltaR

Gibraltar fez o primeiro 
jogo oficial frente à Po-

lónia. Em Faro, perdeu por 
7-0, mas para a história fica 
um momento inesquecível 
para jogadores muito es-
peciais. Gibraltar fez o pri-
meiro jogo oficial em Faro, 
atualmente a casa empresta-
da, e para a história fica uma 
goleada frente à Polónia: 
sete golos sem resposta. 
os números nem são assim 

tão surpreendentes, até porque 
gibraltar, uma equipa novata 
nestas andanças, apresentou 
uma equipa titular apenas com 
dois profissionais. Bombeiros, 
polícias, vendedores e por aí 
fora iniciaram uma aventura 

que, com certeza, lhes fica-
rá para sempre na memória, 
independentemente dos nú-

meros das derrotas. e sem es-
quecer que em campo estavam 
muitos irmãos: jordan e Brian 
pérez, joseph e roy chipolina 

e ryan, Kyle e Lee casciaro. 
alemanha, irlanda, geórgia e 
escócia são os restantes adver-

sários de gibraltar no grupo 
d de apuramento para o euro-
peu.
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 27 14 5 8 42 30 47
2-Sporting KC 28 12 6 10 39 34 42
3-NE Revolution 27 12 3 12 39 38 39
4-Columbus Crew 27 9 9 9 38 34 36
5-Philadelphia U. 27 9 9 9 43 41 36
6-NY Red Bulls 26 8 10 8 41 39 34
7-Toronto FC 26 9 6 11 35 42 33
8-Houston Dynamo 26 9 4 13 31 48 31
9-Chicago Fire 26 5 14 7 33 39 29
10-Impact Montréal  26 5 5 16 29 48 20

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 26 16 3 7 48 35 51
2-LA Galaxy 26 14 7 5 54 27 49
3-Real Salt Lake 27 12 10 5 42 32 46
4-FC Dallas 27 12 6 9 46 36 42
5-Portland Timbers 27 8 11 8 47 46 35
6-Vancouver W. 26 7 13 6 33 34 34
7-Colorado Rapids 27 8 6 13 37 46 30
8-SJ Earthquakes 25 6 9 10 32 36 27
9-Chivas USA 27 6 6 15 23 47 24

grupo oeSte

eStAdoS unidoS (mlS)

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

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

Académica 1-1 v. setúbal
belenenses 0-3 guimarães
sc braga 2-1 Estoril praia
gil vicente 1-2 marítimo
Penafiel 0-1 P. Ferreira

fc porto 3-0 moreirense
Nacional 2-0 Arouca
Benfica 1-1 Sporting
rio Ave 4-0 boavista

resultAdos

Benfica B 3-1 Sp. Covilhã
FC Porto B 0-1 santa clara
Olhanense 3-0 Marítimo B
beira-mar 2-1 Sporting B

Desp. Aves 1-1 U. Madeira
portimonense 3-2 Feirense

chaves 1-0 Leixões
freamunde 3-0 UD Oliveirense

V. Guimarães B 2-2 Oriental
Tondela 1-1 Ac. Viseu

trofense 2-0 Atlético CP
Farense 1-1 SC Braga B

resultAdos

V. Setúbal - Benfica 12/09  15:30
moreirense - rio Ave 13/09  11:00
Arouca - sc braga  13/09  13:00
sporting - belenenses 13/09  15:15
Marítimo - Penafiel  14/09  11:00
boavista - Académica 14/09  11:00
p. ferreira - gil vicente 14/09  12:00
v. guimarães - fc porto 14/09  12:00
Estoril praia - Nacional 14/09  14:15

4ª jornAdA - horAs de montreAl

sc braga b - trofense 13/09 
Atlético cp - Ac. viseu 13/09 
santa clara - Olhanense 13/09 
Oriental - Benfica B h2h 13/09 
farense - fc porto b h2h 13/09 
feirense - freamunde 13/09 
 uD Oliveirense - tondela 13/09 
leixões - Desp. Aves h2h 13/09 
marítimo b - beira-mar 13/09 
sp. covilhã - chaves  13/09 
u. madeira - v. guimarães b 13/09 
sporting b - portimonense 13/09 

PróXImA jornAdA

suRPResa e veRgonHa
euRoPa FoRa
imprensa internacional 

incrédula com a derrota 
portuguesa frente à Albânia, 
em Aveiro. 
surpresa e vergonha são al-

gumas das palavras utilizadas 
pela imprensa desportiva es-

trangeira para classificar a der-
rota, por 1-0, de portugal frente 
à albânia no primeiro jogo de 
apuramento para o europeu de 
futebol de 2016. o jornal espa-
nhol “as” fala em “vergonho-
sa derrota de portugal frente à 
albânia”, considerando que, 
no primeiro jogo do grupo i, 
a equipa orientada por paulo 
Bento protagonizou “uma das 
suas piores exibições”. o tam-
bém espanhol “el país” refe-

re que portugal protagonizou 
“outro fiasco” e entende que 
“a impotência demonstrada 
pela seleção de paulo Bento 
no Mundial do Brasil repetiu-
-se no primeiro jogo de qua-
lificação para o Euro2016”. 

com o título “portugal come-
ça muito mal” o diário despor-
tivo francês “L’equipe” fala 
em surpresa total em aveiro 
“onde portugal perdeu pela 
primeira vez com a albânia” 
e considera que “a caminhada 
lusitana para o euro começou 
muito mal”. na dinamarca, o 
“sporten” entende que “hou-
ve uma grande surpresa” no 
grupo i “quando os favoritos 
portugueses perderam 0-1 em 

casa com a albânia”. os di-
namarqueses são os próximos 
adversários de portugal no 
grupo i, depois de domingo 
terem vencido a arménia por 
2-1, num encontro em que es-
tiveram a perder por 1-0. na 

albânia, o sítio de informação 
desportiva “sport.albeu” dá, 
naturalmente, grande destaque 
à prestação da seleção orien-
tada pelo italiano giovanni de 
Biasi, dedicando uma foto ga-
leria ao encontro de domingo. 
Logo após o jogo, o “sport.al-
beu” falou com Bekim Balay, 
que num curto vídeo dedica o 
golo apontado aos 52 minutos 
“à família e a todos os albane-
ses”.

Foi quase tudo igual

O impacto voltou a fra-
quejar no momento 

mais critico do jogo. O onze 
montrealense perdeu por 3-2 
contra o Dynamo de Hous-
ton no estado do Texas. Di-
lly Duka marcou o primeiro 
golo do onze montrealense 
para restabelecer a igual-
dada ao minuto 40 com um 
belo remate de pé esquerdo 
fora da aerea. 
ignacio piatti deu vantagem a 

turma visitante com uma bela 
investida pela defesa dentro de-
pois de mais um belo passe de 
Marco di Vaio. era o terceiro 
tento do astro argentino desde 
da sua chegada à Montreal. o 
avançado italiano e o médio 
argentino parecem estabelecer 
algumas rotinas. a turma da 
casa tinha tomado vantagem 
no encontro aos 30 minutos de 
jogo com um remate certeiro de 
giles Barnes depois de um erro 
enorme de Krol e de ter larga-
do callum Mallace. depois do 
tento de piatti, o mesmo Barnes 
voltou a carga com um cabe-
ceamento perfeito no meio da 
defesa, sem hipotese para evan 
Bush. três minutos depois foi 
a vez de ricardo clark enganar 
Bush, muito culpado no lance, 

com um remate dentro da pe-
quena àrea após de um pontapé 
de canto e que Bush saiu mal 
ao esférico. 
o impacto teve uma boa meia 

hora de jogo entre os últimos 
15 da primeira parte e os 15 
primeiros da segunda. a equi-
pa mostrou muitas qulidades 
com fome de bola e vontade de 

trazer 3 pontos para casa. Mais 
uma vez a defesa voltou a tre-
mer como tem sido de costume 
este ano. “nacho” piatti parece 
trazer outra dinâmica ao ataque 
montrealense, o que é um bom 
aspecto para a próxima época, 
porque esta já deve ter acabado 
na cabeça de muitos jogadores, 
a não ser a Liga dos campeões. 
obviamente que os próximos 
jogos frente aos red Bulls de 
nova iorque para a champions 
vão ser uma boa indicação do 
que esta equipa está disposta 
a fazer para o único objetivo 

desta temporada. É muito bom 
ver o treinador Frank Klopas 
fazer jogar caras os mais jo-
vens do clube e até que vieram 
da formação para preparar já a 
proxima época. o último jogo 
em Houston vimos jogar eric 
Miller, Wandrille Lefevbre e 
Maxim tissot, que já tinhamos 
visto mais cedo esta época, an-

thony jackson Hamel e jeremy  
gagnon-Laparé. a equipa tem 
agora um desafio em casa fren-
te ao galaxy de Los angeles 
esta quarta-feira pelas 19h30. 
onde o galaxy acabou de ver 
Landon donovan nomeado jo-
gador da semana na MLs. 
O Impacto tem uma sequên-

cia de três jogos em 7 dias, e 
devem aproveitar o facto de 
dois deles serem no Estádio 
Saputo. O último dos quais a 
contar para a Champions no 
próximo dia 17 de setembro. 

DANiEL
LOUREiRO
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F1: lewis Hamilton da meRCedes
venCe em Casa dos tiFosis...

Depois de uma má largada, a recuperação foi de 
um mérito impressionante e perfeita ao ponto 

que o piloto britânico, Lewis Hamilton, da Merce-
des, acabou por vencer  impecavelmente o Gran-
de Prémio da itália, este  disputado no circuito de 
Monza quartel general da Ferrari e palco dos Tifo-
sis, in condicionáveis FÃS da equipa do cavalinho 
RAMPANTE .

o alemão nico rosberg não foi assim tão rápido, 
cometeu alguns erros e terminou em segundo, com o 
brasileiro Felipe Massa, da Williams, a completar este 
pódio. “estou muito feliz pelo primeiro pódio nesta 
temporada. nem sempre tive sorte nas últimas corri-
das, mas espero que agora a sorte esteja ao meu lado no 
restante da temporada”, celebrou o brasileiro durante a 
cerimónia de premiação. Hamilton teve uma péssima 
partida, baixou para a quarta posição, mas fez uma pri-
meira metade da prova toda ela de recuperação, mesmo 

com suspeitas de problema no motor. o inglês vinha 
a diminuir a sua desvantagem para rosberg, quando o 
alemão por duas vezes errou e foi obrigado a cortar a 
“chicane”, perdendo muito tempo, e assim a liderança 
da prova.  outro piloto que teve um início ruim, mas 
que terminou bem foi o finlandês Valtteri Bottas, com-
panheiro de Massa, que largou em terceiro, mas logo 
no início perdeu várias posições. recuperou, era quarto 
quando parou nos boxes. a parada não foi das melho-
res, acabou por perder posições, mas ainda conseguiu 
o quarto lugar atrás de Filipe Massa. daniel ricciardo, 
da Red Bull, fez uma parte final de prova incrível e em 
questão de poucas voltas surgiu na quinta posição, ul-
trapassando com muita facilidade o seu companheiro 
de equipe, o alemão sebastian Vettel, que acabou por 
sofrer no final da prova, mas ainda assim terminou na 
sexta posição. a corrida na casa da Ferrari não foi nada 
boa para a equipe. raikkonen foi o nono, enquanto o es-
panhol Fernando alonso foi forçado a abandonar logo 
na fase inicial, com problemas técnicos, aumentando a 
insatisfação do fã da Ferrari. ainda os espectadores em 
Monza digeriam a passagem de Hamilton para a frente 
da corrida ,Fernando alonso era vitima de uma falha 
no sistema ers que acabou com a transmissão e cai-
xa do monolugar do espanhol. Limitou-se a encostar 
e agradecer com palmas o apoio dos tifosis. Foi o pri-
meiro abandono de alonso na temporada e mais ate a 
primeira vez que em 15 grandes prémios alonso não 
pontua ,numa das maiores sequencias de sempre .desde 
o g.p. da Malásia de 2010 que não abandonava com 
um problema mecânico. a temporada ainda está longe 
de terminar, e as possíveis movimentações de pilotos 
para a temporada de 2015 continuam na ordem do dia. 
enquanto ron dennis não esconde o desejo de poder 

contar com um piloto do calibre de Fernando alonso 
ou sebastian Vettel, Luca di Montezemolo, lembra que 
o piloto espanhol tem contrato com a equipe italiana 
para mais duas temporadas e aponta desejos comuns: 
“o alonso tem contrato com a Ferrari até 2016, é um 
contrato importante e ele quer o mesmo que eu: um car-
ro competitivo.” 

Michael Schumacher saiu do hospital
Michael schumacher já não está no centro Hospita-

lar universitário de Vaud, perto de Lausana, na suíça, 
onde se encontrava desde junho. a família do antigo 
heptacampeão mundial de Fórmula 1 — internado 
desde 29 de dezembro de 2013, após sofrer um aciden-
te enquanto esquiava nos alpes franceses — informou 
que o alemão, de 45 anos, continuará a receber tra-
tamento médico em casa. Mas “não deveria ser assu-
mido que esta mudança se deveu a grandes mudanças 
no seu estado de saúde”, lamentou. em comunicado 
divulgado por sabine Kehm, representante do antigo 
piloto de Fórmula 1, os familiares de Michael schu-
macher sublinharam que “ainda há um longo e difícil 
caminho a percorrer”. em junho, recorde-se, o alemão 
foi transferido de um hospital de grenoble, em França, 
no qual começou a ser tratado, para o centro clínico 
que o acolheu até ontem, em Lausana. 

HÉLDER DiAS


