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EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020, boul. robert-bourassa, # 2425
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cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
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prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406
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IgrEjA AssEmblEIA DE DEus t.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035
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AjuDA à fAmílIA t.:514.982.0804
AÇÃO sócIO cOmuNItárIO t.:514.842.8045

Centros

AgendA dA ComUnidAde PortUgUesA 2016
a nossa colaboradora, Francisca reis, e o jornal a voz de portugal estão a preparar 
um caderno especial sobre todos os eventos de 2016. podem contactar-nos através do 
nosso email admin@avozdeportugal.com ou por fax 514-284-6150. assim todos podem 
organizar a sua festa e informar a comunidade sobre os seus eventos com antecedência.

info@tvPm.CA
514.993.9047

programa da semana
Quinta-feira 8 de outubro
- siza vieira veio ao Centro Canadiano
  de arquitetura de montreal

sábado 10 de outubro
- viagens vasco de Chomedey Laval
  entregou as passagens do cruzeiro
  na Casa dos açores do Quebeque

AngAriAção de fUndos PArA os diAbetes
a associação portuguesa de ste-thérèse organiza no sábado 24 de outubro às 19h00 
uma angariação de Fundos para os diabetes na sua sede. Haverá um jantar e a festa 
será animada pelo dJ alex moreira. todo o lucro vai para a associação “Canadian diabe-
tes association” para mais informações: Lúcia Carvalho 514-212-1552.

AssembleiA gerAl AnUAl dA A.P.e.s
Estimados membros da associação portuguesa do Espírito santo, vi-
mos por este meio convidá-los a participar na assembleia geral anual da 
a.p.E.s de 2015 que será realizada no domingo 18 de outubro 2015 às 
15h00 na a.p.E.s., situada no 6024 Hochelaga, montreal , Qc., H1n 1X6, 
tel: 514-254-4647. Obrigado.

15º Aniversário do CírCUlo
dos Amigos de rAbo de Peixe

O círculo dos amigos de rabo de peixe organizam o seu tradicional 
convívio no sábado 24 de outubro de 2015 pelas 18h00 na sala de re-
ceção “Le Carlton” situada no 8860 boul. Langelier, Qc, H1p3C8 em st-
-Leonard. O serão será animado pelo dJ Jeff gouveia, night production 
e com o rabopeixense vindo dos Estados unidos, José nazário. temos 
o convidado de Honra, o sr. Jaime Luís melo vieira o presidente da Jun-
ta de Freguesia da vila de rabo de peixe. 

para mais informações contactar Eduardo Leite: 514-583-8891, Olívia paiva: 514-707-
8877, antónio Calisto: 514-777-1551 e diane borges: 514-662-5271.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

Mrodrigues@avozdePortugal.coM

editorial

os temPos vêm e vão, só os lUgAres PermAneCem

assinei, dobrei e fechei 
o voto. até à hora de ir 

para a cama 10 horas da noi-
te do dia quatro de outubro 

não haveria, certamente, mais nada de inte-
ressante para registar. aqui Portugal, meta-
de emigrante, metade recitando uma triste 
e dolorosa história, em troca do pouco que 
foram capazes de dar a este dia, dele recebe-
ram o que para poder ser, haviam precisado 
de uma vida inteira. aqui uma terra espre-
mida pelo vento e erosão de quem tudo levou 
e nada deixou.
Verdadeiramente, desde a decisão de solicitar 

a adesão  de Portugal  às Comunidades Euro-
peias, e que marcou uma rutura com um passa-
do de 500 anos, nunca o País definiu um rumo 
próprio para o seu futuro. Diversos governos 
tentaram definir objetivos ou desígnios, mas 
nenhum deles procurou  efetivamente ponderar 
definir uma visão esatratégica do País a longo 
prazo; do País que somos e do País que quere-
mos ser em 20 ou 30 anos.
Hoje, mais do que nunca, aguardam-se deci-

sões com sentido  de Estado, que ultrapassem 
a névoa da tormenta da crise que nos tolda a 
vista... Aguardam-se  anúncios que nos permi-
tam acreditar que terminou o tempo de medi-
das avulsas ou de curto prazo: quais os setores 
estratégicos da economia nacional?  Quais os 
principais mercados para esses produtos?  As 

respostas a estas questões devem chegar com 
planificação e definição de metas e objetivos, 
sem demagogias avulsas ou megalomanias, mas 
com visão estratégica e capacidade de decisão.
Na emigração procurámos sempre promover 

os produtos e a imagem de Portugal, que foram 
sendo postos em prática pela solidariedade dos 
portugueses no mundo, sem apoios dos gover-
nos. Os bons indicadores de desenvolvimento 
que hoje apresenta o comércio, no mundo ru-
ral e indústria em Portugal, são o resultado de 
um trabalho de continuidade e cuja dedicação 
está bem à vista de todos. O êxito dos produtos 
portugueses no mundo não tem segredo. É um 
largo espaço de 4 milhões de portugueses que 
dormem no estrangeiro, com um índice de 500 
mil no Canadá.
Portugal: e se recomeçássemos pela cultura? 

Parece interessante à primeira vista. Só à pri-
meira vista. A pergunta, afirma implicitamente 
a falência da economia como tem vindo a ser 
realizada, isto é sem investimento. E como dia-
logarão as culturas em Portugal e no mundo se 
as contradições económicas e as tensões finan-
ceiras fazem ranger os edifícios por todos os 
lados? Resta-nos a curiosidade de saber o que 
irá sair daqui.
Porém, se olharmos de perto o atoleiro em 

que os portugueses tinham caído há já não sei 
quantos anos, podem vir a cair noutro, mas des-
te imaginam que se safaram. A partir de agora, 
se falharam, será por inabilidade sua em alegre 
correria, como se, vendo aberta uma porta para 
a luz, para o sol, na direção de um vulto de go-
verno que acena com uma ilusão. Em verdade, 

que mundo vê a humanidade? 
Sombras baças, fugidias, instáveis, que sur-

gem do nada e se escondem no nada. Vivemos 
num universo sonhado, fantasmal, coberto de 
cinzas, em que o sabor e o cheiro serão as úni-
cas referências apaziguadoras de um mundo 
vago. Imagino até uma Europa conduzida por 
um só país, uma União cuja sede a seu tempo 
será alemã, ficando Bruxelas para a burocracia 
e Estrasburgo para o entretenimento verbal.
do povo trabalhador se espera que tenha 

força suficiente, brandura e suavidade. Que 
invista com lealdade, que obedeça ao jogo, 
que renuncie à brutalidade, que saia da vida 
tão puro como nela entrou, para merecer o 
título de nobre.
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cASAl dA SemAnA

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

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

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

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

Sexta-feira passada, dia 2 de 
outubro a partir das 19h30 

no Centro Comunitário de Nos-
sa Senhora de Fátima em Laval, 
os três candidatos do Partido 

Conservador Dick Roland, que representa o dis-
trito Laval-les-Iles, Manuel Puga, que represen-
ta vários distritos de Blainville, Sainte-Therese, 
Lorraine, Bois-des-Filions, e, Anthony Mavros  
que representa o distrito Vimy apresentaram-se 
com muita informação, houve muitas perguntas 

PArtido ConservAdor: enContro Com
A ComUnidAde PortUgUesA dA lAvAl

FranciSca reiS
freis@avozdePortugal.coM das pessoas presentes e muitas respostas da parte 

dos candidatos. Foi sem dúvida uma boa manei-
ra de melhor conhecer o Partido Conservador. 

A reformA bem mereCidA
de UmA trAbAlhAdorA
o restaurante Piri Piri Mont-Royal festejou 

em grande, uma das suas empregadas, Ma-
ria Cabral que, finalmente, entrou na reforma. 
Ela deu muito carinho aos clientes e agora foi o 

tempo de todos os empregados e diretores con-

ceder-lhe uma última homenagem de agradeci-
mento. 
e, por último, muito obrigado da parte da 

administração e de todos os colaboradores 
deste  jornal.
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25º Aniversário dA CiA. José PACheCo refrigerAção

José Pacheco, na companhia 
de sua esposa Maria João 

Frazão, de suas filhas Debbie, 
cindy e catherine, e ainda de 
familiares e amigos, comemo-

rou, no passado sábado, o 25º aniversário da 
Pacheco refrigeração. 
Reservou uma sala, estilo medieval, no restau-

rante Villa Massimo, propriedade dos, simpáti-
cos, irmãos António e José Rebelo, para celebrar 
as bodas de prata da sua firma. Como o espaço 
é limitado, no dia do seu aniversário natalício, 
organizou um sorteio e os premiados tiveram 
a oportunidade de vir a este suntuoso jantar de 
gala. No seu discurso de boas vindas, agradeceu 
o apoio de sua esposa, que mesmo em períodos 
dificeis, esteve sempre de seu lado. Diz que fo-
ram anos de árduo trabalho e de sacrifício, lu-
tando contra mares e marés, para poder dar um 
mínimo de conforto e educação às suas filhas. 
Hoje, sente imenso orgulho da sua família e da 
sua firma. Aproveitou a ocasião para agradecer a 
comunidade portuguesa e  todos os seus clientes 
pela confiança e apoio nos últimos vinte e cinco 
anos.
Quando rapazote, estave indeciso entre ser ele-

tricista ou técnico em refrigeração. Seu pai era 
amigo do eletricista Adriano Marques, pai da 
Sra. Justina, esposa do Dr. José Morais, que o 
aconselhou a tomar o rumo da profissão que hoje 
exerce.
Iniciou a sua carreira, durante seis anos, na sau-

dosa firma “Beja Refrigeração”, até que em 1990 
conseguiu estabelecer-se  por conta própria.

Curiosamente, as Sras. Justine e Maria João 
frequentaram a mesma escola e eram grandes 
amigas. Depois cada uma seguiu o seu rumo de 
vida, tendo assim se desencontrado. Em 2005, o 
Dr. Morais efetuou, na sua residência, algumas 
obras e necessitava de refrigerar um quarto frio. 
Por casualidade chamou a Pacheco Refrigera-
ção.  O José ao deparar com uma foto antiga de 
finalistas escolares, exposta numa das bibliote-
cas, reconheceu a sua esposa.  A partir daí, as 
duas amigas voltaram a reencontrar-se. 
A Maria João é um exemplo de vida. Mesmo 

sofrendo de Esclerose Múltipla, conseguiu man-
ter a sua família forte e unida, lutando pelos in-

teresses comuns. Fazendo com que todos que a 
constituem aprendessem que a felicidade é um 
processo lento e árduo. Por isso eles valorizam 
cada instante que vivem juntos, ao preenchê-los 
com amor e alegria.
Já tinha saudades de ouvir a voz encantadora da 

Debbie, que interpretou uma das minhas melo-
dias preferidas,  “My heart will go on”,  tema do 

antero branco
abranco@avozdePortugal.coM filme Titanic. 

Luigi, o artista ao serviço do restaurante, com 
o seu sistema ”Karaoke”, cantou e fez cantar a 
maioria dos familiares e convidados.  Até fez o 

José  dançar em cima da mesa.
No final da noite, e, até mesmo antes do cor-

te do bolo de aniversário, José Pacheco, numa 
pequena homenagem à sua esposa, ofereceu um 
generoso contributo à Fundação da Esclerose 
Múltipla, para a pesquisa. Igualando assim,  o 
montante oferecido pelos convidados. Os pro-
prietários do estabelecimento, também deram, 
uma boa contribuição.
a Voz de Portugal felicita a refrigeração Pa-

checo pelo seu primeiro quarto de século de 
existência e, aproveita a ocasião para lhe dar 
os parabéns por esta história de sucesso.

9101 boul. ray-lawson, anjou, Québec H1J 1K6
tel.: (514) 725-0616 • fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com

Armenia Teixeira
advogada

 o’hanlon sanders teiXeira
3187, rue saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4C 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

imPortations

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc

o Centro CAnAdiAno de 
ArQUiteCtUrA (CCA) reCebe álvAro sizA

no passado 24 de setem-
bro de 2015, o arquiteto 

português, o professor Álvaro 
Siza, que ofereceu os seus ar-
quivos ao centro canadiano 

de arquitetura (cca), situado no 1920, rua 
baile, (Montreal), e que tem actualmente uma 
exposição do seu trabalho em berlim e da ci-
dade de la Haye, do 24 setembro de 2015 ao 7 
fevereiro de 2016.
Álvaro Siza, do seu nome completo, Álvaro 

Joaquim de Melo Siza Vieira é natural de Mato-
sinhos, onde nasceu a 25 de Junho de 1933, fi-
lho de Júlio Siza Vieira e de Cacilda Ermelinda 
Camacho Carneiro. Estudou Arquitetura na Es-
cola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 
e 1955. Construiu a sua primeira obra em 1954. 

Foi colaborador de Fernando Távora entre 1955 e 
1958. Ensinou na Escola Superior de Belas Artes 
do Porto entre 1966 e 1969 e voltou a esta Es-

cola como Professor Assistente de “Construção”. 
Foi Professor Visitante em vários estabelecimen-
tos de ensino. Lecionou, ainda, na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto, onde deu 
a sua última aula em Outubro de 2003. Foram 

inúmeros os prémios que receberam: em 1987, o 
Prémio de Arquitetura da Associação de Arquite-
tos Portugueses; em 1982, a Secção Portuguesa 
da Associação Internacional de Críticos de Arte 
atribuiu-lhe o Prémio de Arquitetura do Ano. Em 
1988 recebeu a medalha de Ouro de Arquitetura 
do Colégio de Arquitetos de Madrid, a Medalha 

da Fundação Alvar Aalto, o Prémio Prince of Wa-
les da Harvard University e o Prémio Europeu de 
Arquitetura da Comissão das Comunidades Eu-
ropeias/Fundação Mies van der Rohe. Em 1992 
foi-lhe atribuído o Prémio Pritzer pelo conjunto 
da sua obra. Em 1993, recebeu o Prémio Nacional 
de Arquitetura e em 1996 e 2000, o Prémio Secil 
de Arquitetura. Em 2001, foi premiado pela Wolf 
Foundation e recebeu o Prémio Nacional da Ar-
quitetura Alexandre Herculano.
Numa conferência de imprensa internacional, o 

Prof. Álvaro Siza apresentou uma retrospetiva do 
seu trabalho. Ele indicou a uma pergunta, que o 

CCA foi o único organismo de arquitetura, que 
pediu e estava disponível, receber os arquivos 
do seu trabalho. Esse grande arquitectura falou 
também da sua obra de arte, situada em Berlim. 
O edifício Bonjour Tristesse foi realizado para 
a exposição da arquitectura de 1984 (Internatio-
nale Bauausstellung 1984), e foi o seu primeiro 
trabalho internacional. Ele acaba assim a ser um 
grande especialista da arquitetura de edifícios de 
apartamentos sociais. Para ele, o problema da ar-
quitetura será sempre as limitações pelos regula-
mentos e manipulação. A ameaça da arquitetura 
de Portugal, é a falta de contratos, que puxa a ju-
ventude, com grande qualidade, a sair de Portu-
gal. não falte então à exposição no cca, para 
descobrir o génio português. Você tem até o 7 
de fevereiro de 2016.

Miguel Félix
Mfelix@avozdePortugal.coM
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PrAiA dA rAínhA

Já há muitos, muitos anos, que 
tinha ouvido falar da praia da 

raínha, mas nunca me puxou a 
curiosidade de saber exatamente 
onde esta se encontrava. Devido 
ao facto que ali na linha do Es-

toril encontram-se imensas praias. E este ano sem 
a procurar entorpecei nela, dado o facto que uma 
certa noite, eu e a minha esposa fomos ver um es-
petáculo luminoso a Cascais. 
Até fiquei surpreendido, porque finalmente não 

ficava assim tão longe quanto isso do sítio onde eu 
vivia, mas vá lá que fossem aí a uns quinze quiló-
metros de distancia até nem diria tanto. Nesse dito 
espetáculo que fomos ver, aglomeraram-se ali umas 
centenas de pessoas ao ar livre, e eu como não gos-
to muito das multidões, comecei por seguir aquela 
pequena brisa do mar muito agradável e convidati-
va que me impregnava as narinas, e, que provinha 
do lado oceânico ali muito perto de nós, não diria 
tanto mas digamos que fossem aí a uns duzentos 
metros por detrás da velha estação dos comboios de 
Cascais. Logo à primeira vista quando deparei com 

aquele lugar solitário, fiquei fascinado com aquela 
paisagem espetacular, uma pequena praia rodeada 
de rochedos com os barquinhos ao largo ancorados 
em forma de ferradura, com a iluminação projetada 
a partir do cais, o que lhe dava uma beleza pano-
râmica muito atraente. Esta praia da maneira que 
está escondida entre os rochedos, dá-lhe na realida-
de um aspecto privado, o que me levou a concluir 
que o nome praia da raínha tem uma certa lógica.
Então aí picou-me a curiosidade, e de seguida fui à 
Internet tirar informações onde constatei que se tra-
tava da praia privada da raínha Dona Amélia. Sem 
perder tempo nessa mesma véspera deixei encon-
tro marcado para o dia seguinte com essa mesma 
praia, que pela qual fiquei maravilhado, intrigado, 
e, impressionado pela sua paisagem, não só como 
também, por saber que uma rainha se tinha estirado 
naqueles bagos doirados de areia fina que provi-
nham talvez dos restos dos naufrágios, onde certos 
tesouros através do tempo se desfizeram na areia, 
que ao contacto dos pés levantavam um tufo de pó 
doirado. No dia seguinte quando ali cheguei, repa-
rei que a maré estava vazia, e que a praia estava 
deserta. O mar mais frio que morno batia manso, e, 
preguiçosamente na areia. O sol dardejava quente e 
cortante na areia fina, calcinando os seixos brancos, 

azuis e negros. O calor sugava a pequena gota de 
água que dormia na cavidade das conchas redondas 
e descorava os bons dias cor-de-rosa que se cruza-
vam numa teia cobrindo as dunas douradas. Nada 
parecia mexer-se, salvo as pequenas pulgas do 
mar, animaizinhos que não paravam quietos. Mais 
adiante, nas rochas, camadas de algas que pareciam 
bichos peludos que deixavam transparecer um odor 
forte  a iodo pelo o sol ardente que ali pairava. O 
sol rodopiava em todas as poças, em que parecia 
espelhar moedas de prata que ali tivessem caído. 
As moedas dançavam e tremeluziam, e as minús-
culas ondas lambiam as margens porosas. Vista de 
cima, cada poça era como um lago com casas azuis 
e cor-de- rosa que se espelhavam na água incrus-
tada nas margens: ah! e que vasta e montanhosa 
paisagem se estendia por detrás dessas casas—que  
ravinas, que estreitos, que perigosas falésias, que 
medonhas veredas desciam para a borda da água. 
Não sei, mas creio que na realidade aquele sítio  
faz-nos lembrar aquelas paisagens pitorescas que 
se vêem nos desenhos animados tais como as do 
“Walt Disney”, o que seria talvez um sítio muito 
convidativo para os artistas pintores, poderem ex-
trair uma das suas mais bonitas telas.

JoSé da conceiÇÃo
Jconceicao@avozdePortugal.coM

Docket/Dossier: 5735         Publication: TBD (PORTUGUESE)          Trim/Marge rognée: 10 x 8.5          BW          Proofreading           Art Direction 

Pode votar com antecedência.

Se está preparado para votar  
antecipadamente, pode votar  
com antecedência na sua secção  
eleitoral entre o dia 9 e 12 de outubro,  
do meio-dia até às 20 horas.

Ou pode igualmente votar em qualquer delegação  
da Elections Canada a nível nacional, em qualquer  
dia até ao dia 13 de outubro até às 18 horas.

Para obter informações sobre os locais de voto,  
verifique o seu cartão de eleitor, visite o website  
elections.ca ou contacte o número 1-800-463-6868  
(    TTY 1-800-361-8935).

A Elections Canada dá-lhe toda a informação  
de que precisa para que possa votar.

Vai estar ausente ou ocupado 
no dia 19 de outubro? 

5735A-EC-ERP-Ph4-Ad-Portuguese01.indd   1 2015-09-28   9:42 AM
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Produtora
rosa velosa

linha aberta 514.483.2362
ContaCto PubliCitário: 514.366.2888

domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo

José Cesário em montreAl

Foi no 29 de 
Setembro de 

2015, que a co-
munidade portuguesa de Mon-
treal teve o prazer de contactar 
com o candidato de Portugal a 
frente (PSd/cdS), o Prof. José 
cesário, que é atualmente secre-
tário de estado das comunidades, 
até à nomeação do novo governo 
pelo Presidente da republica. 
Durante a sua curta visita em Mon-

treal, o Prof. José Cesário teve o 
prazer de encontrar várias entida-
des da comunidade, como a Desjar-
dins Caixa Portuguesa, a Escola 
Portuguesa Santa Cruz, a Missão 
Santa Cruz, como a comunidade 
em geral. A Voz de Portugal teve o 
orgulho de o receber pessoalmente 
no seu escritório, onde o Prof. José 
Cesário pôde provar um vinho por-
tuguês.
Em entrevista rápida com o Prof. 

José Cesário, ele apresentou sobre-
tudo um balanço do seu trabalho, 

como do governo de Passos Coe-
lho, sobre as questões das comuni-
dades portuguesas do mundo. Ele 
sublinhou, que o governo continua 
e quer continuar a implantação da 

rede de novos serviços periféricos 
permanentes. Atualmente, o Consu-
lado geral de Portugal em Montreal 
desloca-se à cidade de Halifax e de 
Quebeque, para oferecer serviços 
aos residentes portugueses. No en-
sino português, o seu objetivo con-

tinuará de desenvolver o programa 
de reconhecimento do ensino por-
tuguês, como da deslocação de um 
escritor português, com o Instituto 
Camões. Ele promete também de 

continuar a dar um apoio às escolas 
portuguesas, na procura da melho-
ria do português ensinado.
Ao concluir a entrevista, fizemos 

uma pergunta sobre as eleições do 
Conselho das Comunidades. Ele 
sublinhou o aumento do recensea-
mento eleitoral, nos consulados, 
mas também indicou que a demo-
cracia falou. Os portugueses deci-
diram, e os membros eleitos são os 
membros definitivos do Conselho. 
Ele informou, que o conselho con-
sultivo consular, que o cônsul no-
meia, será utilizado para conhecer 
as opiniões e as preocupações das 
comunidades. Esses Conselhos não 
são eleitos, mas nomeados à discri-
ção dos cônsules, seguindo os esta-
tutos regulamentares.
Para concluir este artigo sobre a 

visita, só conheceremos no 14 de 
outubro os resultados definitivos 

Miguel
Félix

Mfelix@avozdePortugal.coM das eleições legislativas. atual-
mente, falta contabilizar os votos 
dos emigrantes, que tinham até 
ao 4 de outubro para enviar pelo 
correio, o seu boletim de voto. 

a Voz de Portugal anunciará os 
resultados dos deputados, que 
representarão os portugueses fo-
ram, quando a informação será 
comunidade.

Quase esgotado
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“Sabe-se que em nosso mun-
do existem inúmeros factos e 
descobertas que são inexplicá-
veis, principalmente levando-
-se em consideração a lógica 
e os conhecimentos de física 

existentes. Diversas teorias são elaboradas para 
tentar explicar o “inexplicável”, tentando dessa 
forma “consolar” a mente humana sobre algo 
que está Além da Imaginação.”

Através dos anos estamos sempre a descobrir 
novos lugares, novas ideias e novas amizades. 
Desta vez quero vos apresentar um novo lugar 
bastante acolhedor que é o Café Bistro Myste-
rium que abriu no 13 de julho e está situada no 
195 Rue Jarry E., em Montreal na zona de Vil-
leray. João Paulo Costa (natural da Lagoa, São 
Miguel), e Nathalie Arsenault estão sempre pre-
sentes para vos servir num ambiente com livros 

AbrACAdAbrA,... bem-vindo Ao CAfé dos mistérios
e artefactos que apelam ao misterioso. 
Para as pessoas que gostam destas coisas inex-

plicáveis, podem dar um salto, vale a pena.
À parte do seu ambiente, podemos sabororear 

um delicioso café, uma ementa bastante interes-
sante à maneira portuguesa.
Podemos notar que os proprietários estiveram a 

trabalhar na restauração durante 15 anos e estão 
prontos a impressionar os seus paladares. 

Para finalizar eles gostariam de organizar noi-
tadas de contos e histórias durante a noite. Se 
alguém quer ir contar a sua história ou provar 
uma boa bifana ou experimentar um bom prato, 
venham todos.

SylVio MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM
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As PromessAs eleitorAis CAnAdiAnAs (1ª PArte)

Hoje começamos uma re-
portagem em duas par-

tes, sobre as eleições canadia-
nas. o 19 de outubro serão 

eleitos 338 deputados. atualmente são candida-
tos, partidos que lutam pelo seu voto. Por razão 
de simplicidade, falaremos dos cinco partidos 
que tiveram deputados eleitos, que são o Parti-
do conservador do canadá, o novo Partido de-
mocrático, o Partido liberal do canadá, o blo-
co quebequense e o Partido Verde do canadá. 
Falaremos, por hoje de três temas que tocam o 
futuro do país como da democracia canadiana. 
Veremos as promessas sobre as questões dos ne-
gócios estrangeiros e do ambiente.

oS negócioS eStrangeiroS 
Partido conservador do canadá: 9 milhões de 

$, ao longo de três anos, em um fundo do Escritório 
de Liberdade Religiosa para ajudar as minorias re-
ligiosas perseguidas pelo  grupo armado do Estado 
Islâmico. Eles sentem que as políticas de relações 
externas, comércio internacional e de ajuda exter-
na devem defender os interesses económicos do 
país, mas também os direitos humanos e liberdades 
fundamentais. O governo conservador tem imple-
mentado um agressivo programa de expansão do 
comércio internacional. Ele concluiu desde 2006, 
de acordos de livre comércio com 38 países, sendo 
o mais recente com a Coreia do Sul. Ele também 
concluiu um acordo de comércio com a União Eu-
ropeia (UE) e a Parceria Trans-Pacífico.
novo Partido democrático: Um governo NDP 

vai estabelecer um calendário de vários anos para 
aumentar o orçamento oficial de ajuda ao desenvol-
vimento para 0,7 por cento do rendimento nacional 
bruto (RNB). Ele vai financiar mais organizações 
de direitos das mulheres e serviços de planejamen-
to familiar, reprodução assistida e de saúde sexual 
nos países em desenvolvimento, e mais estão a me-
lhorar o acesso ao aborto. O NPD  apoia, em prin-
cípio, o acordo entre o Canadá e a União Europeia, 
o partido manifesta reservas quanto aos efeitos im-
previsíveis de acordos de livre comércio e se recusa 
a apoiá-los antes de saber os detalhes e concessões .

Partido liberal do canadá: Para os liberais, o 
Canadá deve ser um líder mundial entre as insti-
tuições multilaterais e com os seus aliados, na pro-
moção da cooperação, tolerância e respeito. Um 
governo Liberal terminaria o bombardeio canadia-
no contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria 
e normalizar as relações diplomáticas com o Irão. 
Os liberais acreditam que a redução das barreiras 
comerciais beneficia a todos, abrindo novos merca-
dos em todo o mundo. O partido apoia o livre co-
mércio porque os salários são 50% mais elevados 
em sectores de exportação do que em sectores não-
-comerciais. Ele criticou a recusa do governo para 
revelar à oposição os detalhes dos acordos.
bloco quebequense: O Bloco Quebequense vai 

exigir que Quebeque possa dirigir todas as suas re-
lações internacionais, em sua jurisdição, incluindo 
a conclusão de tratados. Na UNESCO, Canadá irá 
obter o consentimento do Quebeque antes de tomar 
uma posição, de acordo com o modelo belga. O 
Bloco vai votar a favor do acordo Canadá-Europa 
na condição expressa de que o governo federal crie 
um programa de $ 300.000.000 de ajuda aos produ-
tores de queijo; ele vai votar a favor de um poten-
cial Parceria Trans-Pacífico, desde que o sistema de 
gestão de alimentação esteja totalmente protegido. 
Irá defender uma política externa equilibrada, com 
foco na cooperação internacional.
Partido Verde do canadá: O Partido Verde 

apoia o comércio justo. Apoia o comércio que leva 
em conta seria equidade internacional, a soberania 
canadiana, os direitos e proteção do ambiente. Ini-
ciar uma vez no comércio internacional de “livre 
comércio” de “comércio justo” com as prioridades 
a nível mundial, a proteção dos direitos humanos, 
proteção do trabalho, a diversidade cultural e a pre-
servação dos ecossistemas. Restaurar um apoio fi-
nanceiro adequado para a contratação e treino de 
diplomatas e funcionários de embaixadas, consula-
dos e presença permanente em altas comissões em 
todo o mundo. Negociar para um imposto sobre as 
transacções financeiras internacionais.

o aMbiente 
Partido conservador do canadá: GEE: redu-

ção dos GEE de 14,4% das emissões de GEE em 
comparação aos níveis de 1990 até 2030. Oleodu-
to: em favor do projecto de oleoduto Energia Leste. 
Energias renováveis: promessas “desconhecidas” 

de acordo com a análise. Transportes públicos: fi-
nanciamento de 750 milhões de $ em 2017-2018 e 
2018-2019, 1 G de $ por ano depois disso. 
novo Partido democrático: GEE: redução de 

34% nas emissões de gases de efeito estufa em re-
lação aos níveis de 1990 até 2025. Oleoduto: po-
sicione de falta de clareza a respeito do projeto de 
oleoduto Leste, de acordo com a análise. Energias 
renováveis: quer trabalhar com as províncias para 
estabelecer objetivos comuns. Transportes: investi-
mentos de 1,3 G de $ por ano para os próximos 20 
anos. Aumento das transferências para os municí-
pios de 1,5 G de $ por ano, financiado pela taxa da 
gasolina.
Partido liberal do canadá: GEE: limitar o 

aquecimento global a 2° C. Quer estabelecer metas 
de redução de GEE após a Conferência de Paris. 
Oleoduto: Posição de falta de clareza a respeito do 
projeto de Energia Leste, de acordo com a análi-
se. Energias renováveis: uma série de medidas, in-
cluindo 100 milhões de $ por ano de investimentos 
no desenvolvimento de energias ecológicas e con-
ceder subsídios à indústria de energia renovável. 
Transportes: Investir 20 G de $ durante os próxi-
mos 10 anos em infra-estrutura de transporte pú-
blico.
bloco quebequense: GEE: limitar o aquecimen-

to global a 2 ° C. Oleoduto: contra o projeto de 
oleoduto Leste. Energias renováveis: não há metas 
específicas, mas várias propostas, incluindo aque-
les para promover o uso de energia ecológica para 
o aquecimento e para aumentar o financiamento 
para programas de desenvolvimento de energia 
ecológica. Transportes: investimentos de 10 G de $ 
por ano em infra-estrutura, orientada para a eletrifi-
cação de transporte e transportes públicos.
Partido Verde do canadá: GEE: redução dos 

GEE de 26,7% das emissões de GEE em compa-
ração aos níveis de 1990 até 2025. Oleoduto: con-
tra o projeto de oleoduto. Energia Leste: opõe-se 
a qualquer novo oleoduto. Energias renováveis: 
sem objectivo. Quer promover a energia renovável 
através do financiamento de novas infra-estruturas. 
Transportes públicos: quer criar uma estratégia na-
cional através do apoio a redes locais e aumentar o 
financiamento para a Via Rail.
na próxima semanas veremos as promessas 

sobre a economia, a segurança, e uma apresen-
tação dos partidos.

Miguel Félix
Mfelix@avozdePortugal.coM

os senhores antónio cabral e nuno Jerónimo, dois advogados da nossa comunida-
de, lançam um convite a toda a comunidade portuguesa de Montreal para assistir 

a uma conferência cujo tema será: “imigrar para o canadá: quais os programas de 
imigração disponíveis?”
Me antónio cabral é um advogado licenciado em direito da Université du Québec à Mon-
tréal, inscrito na ordem dos advogados do Québec que privilegia as áreas seguintes: • Direi-
to Criminal; Direito Penal; Direito Civil; Direito Imigração.
Me nuno Jerónimo é um advogado licenciado em direito da Université d’Ottawa, inscrito 
na ordem dos advogados do Québec que privilegia as áreas seguintes: • Direito Imigração; 

Direito do arrendatário e do proprietário (Régie du logement); Direito Criminal; Direito Penal.

imigrAr PArA o CAnAdá
QUAis são os ProgrAmAs de imigrAção disPoníveis?

A ConferênCiA será reAlizAdA nA CAsA dos Açores do QUebeQUe 
sitUAdA no 229 rUA fleUry o., no diA 15 de oUtUbro 2015
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AmáliA rodrigUes
morreU há 16 Anos
a fadista portuguesa foi uma das principais 

figuras da cultura portuguesa, o principal 
nome do fado em Portugal e fora do país.

Amália da Piedade Rodrigues nasceu em 1920 
em Lisboa e começou a vender fruta aos 15 anos 
na zona do Cais da Rocha, na capital. A cantora 
entrou na marcha popular de Alcântara em 1936 
e chegou a representar Portugal em países como 
o México, o Japão e o Brasil. Fez carreira na mú-
sica e no cinema. Amália Rodrigues morreu em 
casa, em Lisboa, a 6 de outubro de 1999. Tinha 
então 79 anos.

“ColigAção venCeU As eleições”,
A “derrotA do Ps é inAPelável”
Paulo Portas saudou “todos os portugueses 

que manifestaram a sua vontade” no seu 
discurso de vitória esta noite, feito ao lado de 
Passos coelho.
O líder do CDS e ‘o número dois’ da coliga-

ção Portugal à Frente (PàF) subiu esta noite ao 
palanque montado no ‘quartel-general’ de cam-
panha da coligação, no Hotel Sana, para decla-
rar que a “coligação Portugal à Frente venceu as 
eleições”, algo que provocou aplausos da plateia 
durante o discurso. Mas o seu discurso foi tam-
bém de análise.

“Se há uma coisa que os cidadãos não apreciam 
nas noites eleitorais é ouvir toda a gente dizer 
que ganhou. Assim como fizemos uma campa-
nha limpa e pela positiva, devemos manter essa 
atitude”, afirmou, dizendo que é preciso agora 
ler os resultados “com entusiasmo e autenticida-
de”.

Esta foi uma vitória “com clareza” e “significa-
tiva distância em relação ao segundo classifica-
do”, o PS, afirmou ainda, acrescentando depois 
uma pequena ‘bicada’ ao secretário-geral dos 
socialistas: “Perdemos europeias com cerca de 
28% dos votos. Vencemos as legislativas com 
39% dos votos”, afirmou, enquanto “a votação 
do PS esta noite foi semelhante” à que havia ga-
rantido ao partido vitória nas europeias, na altura 
levando à disputa interna de poder, algo “cujas 
consequências foram as que se conhecem”, afir-
mou Portas em provocação, para concluir, “mas 
isso não são contas do nosso rosário”.
No seu discurso de vitória, Portas lembrou tam-

bém que “foi a primeira vez que uma coligação 
terminou uma legislatura” e que o resultado é 
também contra “os que nos deram como acaba-
dos”.
O líder do CDS disse ainda que, para a coliga-

ção, se verificou um progressão “na reconcilia-
ção com o nosso eleitorado”. “A nossa área polí-
tica normalmente é chamada a governar quando 
o país está a arder” e por isso “agradecemos” o 
voto de Governo numa altura “em que o país está 
a crescer”, declarou Paulo Portas.
Porém, apesar da vitória, os portugueses “não 

nos deram uma maioria absoluta de mandatos”, 
algo que mereceu uma garantia de Paulo Portas: 
“Saberemos ler e respeitar essa dupla circunstân-
cia”.
Sobre o passo que se seguirá, de formação 

de governo, Paulo Portas aproveitou já para 
deixar uma mensagem ao Presidente da repú-
blica: “os portugueses não perdoariam que a 
sua vontade expressa fosse desrespeitada”.

“estoU em estAdo de
ChoQUe. CUstA-me fAlAr”
a eurodeputada socialista confessou-se “em 

estado de choque” com resultados eleito-
rais.
Após reveladas as primeiras projeções, que 

apontam para uma vitória da coligação PàF. Na 
sede de campanha do PS, no Hotel Altis, Ana 
Gomes teve uma primeira reação, e admitiu mes-
mo, em declarações à RTP: “Neste momento es-
tou em estado de choque”.

“Não sei qual é o resultado, vamos aguardar 
para ver”, salientou ainda Ana Gomes, com a 
voz embargada. “Custa-me falar”, disse mesmo.
Questionada sobre se o resultado era ‘pouco-

chinho’ para os socialistas, Ana Gomes disse o 
“poucochinho não bastava” e que “a última coisa 
que queria era concluir que, menos do que uma 
vitória da coligação, isto é uma derrota do PS”.

“QUe fiQUe ClAro: não será Pelo
bloCo QUe direitA irá formAr
governo”
a coordenadora do bloco de esquerda 

já discursou em reação aos resultados 
desta noite eleitoral, que descreve como o 
“melhor resultado de sempre”, caso se con-
firmem as projeções avançadas.
O Bloco de Esquerda poderá passar a ser a 

terceira força política na sequência das elei-
ções desta noite. 
E Catarina Martins fez um discurso que, mais 

do que de vitória, foi já uma forma de sinali-
zar a posição dos bloquistas perante a vitória 
da coligação PSD/CDS, sem maioria absoluta, 
como têm apontado todas as projeções.
“A coligação de Direita será certamente a 

candidatura que teve mais votos, mas perdeu 
votos e perdeu mandatos”, afirmou Catarina 
Martins, que adiantou logo de seguida a po-
sição do Bloco de Esquerda, que sai reforça-
do destas eleições: “Que fique bem claro: não 
será pelo Bloco que maioria conseguirá formar 
Governo”.
“A coligação de Direita minoritária não será 

Governo em Portugal se a democracia não 
lhe der maioria e com 
o Bloco não será certa-
mente”, salientou Cata-
rina Martins, que deixou 
também uma mensagem 
a outros partidos e a Ca-
vaco Silva.
“A confirmar-se, se o 

Presidente da Repúbli-
ca, por filiação partidá-
ria ou pouca atenção aos 
votos”, optar por apro-
var a formação de go-

verno por parte do PSD e CDS, “saiba [Cava-
co Silva] que o Bloco de Esquerda vai rejeitar 
essa possibilidade”, disse. 
“esperamos agora a resposta dos outros 

partidos. a do bloco é clara”, reforçou.
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“obviAmente não me voU demitir”
ouviram-se gritos de “costa” em sinal de 

apoio, enquanto o secretário-geral do par-
tido se dirigia para o palanque montado na sede 
de campanha socialista, no Hotel altis, em lis-
boa.
“O PS não alcançou os objetivos eleitorais a que 

se propôs e eu assumo por inteiro a responsabili-
dade política e pessoal pelo resultado do Partido 
Socialista”, afirmou esta noite António Costa, no 
seu discurso de reação à derrota eleitoral que o PS 
sofreu esta noite. “Manifestamente, não me vou de-
mitir”, afirmou ainda António Costa, quando ques-
tionado pelos jornalistas sobre o futuro próximo do 
partido.  “O PS terá a sua reunião normal na próxi-
ma terça-feira, altura em que legislativas serão de-
batidas”, adiantou o candidato socialista, que após 
o seu discurso respondeu às diferentes perguntas 
que lhe foram colocadas. Perante a dificuldade de a 
coligação PSD/CDS vencer com maioria absoluta, 
o secretário-geral do PS realçou que “a perda da 
maioria pela coligação constitui um novo quadro 
político, fruto da expressiva vontade de mudança” 
das políticas do atual Governo. Mas António Costa 
deu já sinais sobre algumas das dúvidas da noite. 
“Nós não inviabilizamos o governo, sem termos 

um governo para viabilizar”, disse, acrescentan-
do: “Ninguém conte connosco para sermos só uma 
maioria do contra”, afirmou, numa espécie de res-

posta ao Bloco de Esquerda e à CDU. Mas a políti-
ca da coligação PSD/CDS não é a do PS, reiterou. 
“O PS assume a plena responsabilidade de garan-

tir que a vontade dos portugueses não se perca na 
ingovernabilidade mas também não se perca nem 

no vazio ou no adiamento”, disse ainda o candidato 
derrotado.
“Os resultados eleitorais, pelo menos até ao mo-

mento em que são conhecidos, demonstram que o 
PS teve menos votos e não é o partido parlamentar 
com mais mandatos”. 
Como tal, afirmou, “o ónus” cabe à força polí-

tica vencedora, ou seja, à coligação PàF.

ConfirA os resUltAdos eleitorAis Por distrito
os dados eleitorais abaixo indicados per-

tencem à secretaria-geral do Ministério 
da administração interna -- administração 
eleitoral (SgMai).
A coligação Portugal à Frente (PàF) venceu  

as eleições no distrito de Bragança com menos 
votos que o PSD sozinho em 2011, registando 
uma descida de 13% face ao resultado obtido por 
PSD e CDS-PP há quatro anos. O segundo par-
tido mais votado nesta região foi o PS com 34% 
dos votos, mais oito por cento que em 2011, e 
também o Bloco de Esquerda reforçou a votação 
com mais de 5,5 por cento, mais do dobro que 
nas últimas legislativas. A CDU também teve 
mais votos, passando de 2,59%, em 2011, para 
3,07%. O distrito de Bragança teve nestas elei-
ções menos 6.480 eleitores que em 2011, e uma 
abstenção maior, passando de 49 para quase 53 
por cento. A Coligação Portugal à Frente (PaF) 
venceu as eleições legislativas de hoje no círculo 
eleitoral de Santarém elegendo quatro deputa-
dos, com o PS a eleger três deputados, o Bloco 
de Esquerda um e a CDU outro.  Nestas eleições 
a abstenção foi ligeiramente superior à regista-
da em 2011 (41,13%), não tendo votado 42,13% 
dos eleitores inscritos. Em 2011, o PSD elegeu 
cinco deputados (37,72%), o PS três (25,85%), o 
CDS um (12,3%) e a CDU um (9,02%). PS é o 
partido mais votado no distrito de Beja nas elei-
ções legislativas de hoje, com 37,29 por cento 
dos votos. Os três deputados pelo círculo de Beja 
voltaram hoje a ser distribuídos pelas principais 
forças políticas, como em 2011, com PS, CDU e 
PSD, desta vez coligado com o CDS-PP, a elege-
ram um deputado cada. O PS ganhou no distrito 
de Faro e conseguiu duplicar o número de depu-
tados para quatro, contra três da coligação Por-
tugal à Frente (PSD/CDS-PP), tendo o Bloco de 
Esquerda e a CDU mantido um deputado cada. 
O PS obteve 32,77% dos votos, o que equivale a 
62.422 votos. Já a Coligação Portugal à Frente, 
obteve três mandatos para o distrito de Faro, o 
que correspondeu a 31,47% dos votos, ou seja, 
59.950 votos. O Bloco de Esquerda foi a terceira 

força política mais votada no Algarve e manteve 
um deputado, tendo obtido 14,13% dos votos, 
o que correspondeu a 26.922 votos. Também a 
CDU manteve o seu único deputado, tendo ar-
recadado 8,68% dos votos (16.539). A coligação 
Portugal à Frente (PSD/CDS-PP) foi hoje a força 
política mais votada nos 24 concelhos do distrito 
de Viseu. A coligação obteve 51,05% dos votos e 
conseguiu eleger seis deputados, os mesmos que 
PSD e CDS/PP elegeram em 2011 (5+1). 
O PS foi a segunda força política, arrecadan-

do 29,65% dos votos, um pouco mais do que os 
26,69% de 2011, elegendo novamente três de-
putados. O Bloco de Esquerda (BE) foi o que 
mais subiu no distrito conseguindo 6,72 dos vo-
tos, passando de quarta a terceira força política. 
A CDU também conseguiu aumentar o número 
de votos, arrecadando 3,50% dos votos, contra 
os 2,87% de 2011. O PS voltou a vencer no dis-
trito de Évora com 37,53% dos votos (29,07 em 
2011), seguido da coligação Portugal à Frente 
com 23,94% (PSD com 27,47% em 2011) e da 
CDU, que obteve 21,91%1 (22,06% em 2011). 
As três forças políticas elegeram os seus ca-

beças de lista: PS (Capoulas Santos), coligação 
Portugal à Frente (António Costa da Silva) e 
CDU (João Oliveira).
A coligação Portugal à Frente (PàF) venceu 

em 13 dos 14 concelhos do distrito de Vila Real 
com menos votos que só o PSD em 2011. Apesar 
desta vitória, a coligação perdeu votos compa-
rativamente com as últimas legislativas, tendo 
conseguido hoje 56.177 votos (51,03%) contra 
os 71.835 somados entre o PSD (61.462 vo-
tos) e o CDS-PP (10.373 votos) há quatro anos. 
Apesar de perder em Vila Real, o PS aumentou 
dos 34.814 votos conseguidos em 2011, para os 
36.427 alcançados hoje. Destaque também para o 
Bloco de Esquerda que conseguiu aumentar para 
os 5.676 votos contra os 2.801 votos conquista-
dos nas últimas legislativas, passando à frente da 
CDU que obteve 3.252 votos, menos dos que os 
3.662 votos alcançados há quatro anos.
O distrito de Leiria manteve-se fiel à direita mas 

o Bloco reconquistou o mandato que perdeu há 
quatro anos. De acordo com os dados da Secreta-
ria-Geral do Ministério da Administração Inter-
na, a coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP) 
conseguiu 48,42% dos votos e seis mandatos. O 
PS, que nas eleições legislativas de junho 2011 
foi a segunda força política mais votada com três 
mandatos, resultado de uma votação de 20,71%, 
manteve o mesmo número de deputados, mas 
subiu a votação para 24,82%. Já o BE, que em 
2011 teve 5,37% dos votos e perdeu o deputa-
do que elegera dois anos antes, conseguiu hoje 
quase duplicar a votação (9,66%) e ser a terceira 
força política mais votada no distrito.
A coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP) 

conquistou a maioria dos votos no distrito de 
Braga, e o BE, que elegeu o deputado perdido 
em 2011, são os vencedores, enquanto o PS per-
deu votos mas manteve número de deputados. 
Assim, a PàF obteve 45,64% dos votos e elegeu 
dez deputados, seguida do PS, com 30,90% e 
sete mandatos, o BE atingiu os 8,77%, tornando-
-se a terceira força politica mais votada no dis-
trito, com a eleição de um deputado, tal como a 
CDU, que também elegeu um deputado e con-
quistou 5,18% dos votos.
O PS é a força política mais votada no distrito 

de Castelo Branco com 38,86% dos votos e com 
dois mandatos nas legislativas de hoje, quando 
estão apurados os resultados das 120 freguesias.
PSD/CDS-PP é a força partidária mais votada no 
distrito de Viana do Castelo nas eleições legis-
lativas de hoje, com 45,54 por cento dos votos, 
quando estão apurados os resultados provisórios 
das 208 freguesias.
O PS é o partido mais votado no distrito de 

Portalegre nas eleições legislativas de hoje, com 
42,43 por cento dos votos, quando estão apura-
dos os resultados das 69 freguesias. PSD/CDS-
-PP é a força partidária mais votada no distrito 
de Guarda nas eleições legislativas de hoje, com 
45,59 por cento dos votos, quando estão apura-
dos os resultados provisórios das 242 freguesias.
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Jorge correia
Jcorreia@avozdePortugal.coM

e o Povo deCidiU

Final da noite de elei-
ções e verificámos todos 

os partidos numa azáfama 
para encontrar motivos de vitória. direita 
proclama vitória por terem sido os vence-
dores relativos das eleições, sentindo assim 
que o caminho que seguiram não foi de todo 
sancionado pelo eleitorado. PS tenta aba-
far uma derrota que teimosamente faz tudo 
por não perceber; cdu faz de sua vitória a 
não existência da maioria absoluta pela coli-
gação PaF, esquecendo a baixa votação que 
obteve; be é talvez aquele que mais se pode 

proclamar vencedor depois de ultrapassar 
a cdu; a esquerda em geral tenta fazer de 
sua vitória a derrota da maioria absoluta. no 
entanto é quase inexistente o político que se 
lembra que é ao Povo português que cabe a 
derrota ou a vitória.
Aqui podemos enveredar por lembrar que os 

partidos políticos, em teoria, estão lá para ser-
viço público e não para se servir dos recursos 
públicos, mas isso é uma história que daria para 
vários livros. Infelizmente em Portugal, ao con-
trário de outros exemplos fora de terras lusas, 
partidos que numa ocasião propícia a fazerem 
vingarem os seus projetos e não o conseguem 
debatem-se com lideranças que teimosamente 
persistem no erro conhecido. Estas lideranças 
deveriam, por hombridade, colocar os seus 
lugares à disposição ou promover no mínimo 
uma ampla discussão de ideias que promovesse 
a renovação da mensagem que transmitem. A 
esquerda centrista em Portugal neste momento 
sofre uma crise profunda porque o papão com 
que a amedrontaram não se revelou tão terrí-
vel. É certo que houve dificuldades, existentes 
já desde o tempo das “vacas gordas” mas como 
quando as coisas correm bem ignora-se o que 
está mal, o  barco vai sendo levado até as difi-
culdades suplantarem as facilidades...
Mas pior do que isto foram as soluções, ou a 

falta delas, que apresentaram para mobilizar 
as pessoas. Já não estamos na infância da de-
mocracia em Portugal onde acenava-se com 
“doações” as pensionistas, aos desfavorecidos, 
aos desempregados ou outros milagres tirados 
da cartola para obtenção de votos. Ou masca-
rava-se a realidade de forma a que as pessoas 

acreditavam que o Estado era uma fonte ines-
gotável de dádivas para todos. O Povo atingiu 
a idade de um jovem adulto na democracia que 
conquistou e há histórias nas quais já não cai. 
Há no entanto outros vícios que seriam assunto 
para um outro artigo. 
Neste momento já existe a compreensão de 

que não há milagres tirados da cartola, que o 
milagre da súbita e inexplicável existência de 
dinheiro para “tudo” e para “todos” já não exis-
te. A riqueza tem que ser trabalha e conquista-
da para se poder usufruir dela. A consciência 
desta verdade existe no Povo e para tal há que 
corresponder a ela na elaboração de programas 
eleitorais.
A votação deste último domingo demonstrou 

acima de tudo que o eleitorado português é cen-
trista, e consequentemente tende para soluções 
de compromisso, sem grandes extremismos 
mas com uma componente social equilibrada 
e sustentável. Esta mensagem é talvez a mais 
importante destas eleições a qual deve ser en-
tendida e levada em conta, principalmente por 
forças de esquerda mais radicais que pretendem 
à força, apenas por uma questão partidária de 
sentirem que o poder poderia eventualmente 
estar próximo, fazer cair uma decisão do Povo 
numa movimentação de secretaria com desres-
peito pelas mais básicas regras de democracia 
que nas aparências tanto proclamam. 
a votação foi clara: PaF venceu (ainda que 

sem maioria absoluta), deve liderar um go-
verno e entrar em acordos com restantes par-
tidos; os restantes partidos, e em particular o 
PS, devem colaborar para bem de Portugal.lINhA AbErtA 514.483.2362

domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount
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CAvACo enCArregA PAssos de enContrAr
“solUção governAtivA” de estAbilidAde
o presidente da república encarregou o 

líder do PSd de desenvolver diligências 
para avaliar as possibilidades da constituição 
de uma “solução governativa que assegure a 
estabilidade política e a governabilidade do 
país”.
“Tendo em conta os resultados das eleições para 

a Assembleia da República, em que nenhuma 
força política obteve uma maioria de mandatos 
no Parlamento, encarreguei o Dr. Pedro Passos 
Coelho de desenvolver diligências com vista a 
avaliar as possibilidades de constituir uma so-
lução governativa que assegure a estabilidade 
política e a governabilidade do país”, afirmou o 
chefe de Estado, numa comunicação ao país.
Lembrando os “complexos desafios” que o país 

enfrenta, Cavaco Silva apontou algumas condi-
ções a cumprir pelo novo Governo, considerando 
que deverá dar garantias firmes de que respeitará 
os compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado e as grandes opções estratégicas adotadas 
pelo país “desde a instauração do regime demo-
crático e sufragadas, nestas eleições, pela esma-
gadora maioria dos cidadãos”.
O presidente da República reiterou que não se 

substituirá aos partidos no processo de formação 
do Governo, mas sublinhou queeste “é o tempo 
do compromisso”, onde a cultura da negociação 
deverá estar sempre presente.
“Portugal necessita, neste momento da nossa 

história, de um governo com solidez e estabili-
dade. Este é o tempo do compromisso. O país 
tem à sua frente um novo ciclo político, em que 
a cultura do diálogo e da negociação deve es-
tar sempre presente”, afirmou o chefe de Estado, 

Aníbal Cavaco Silva.
Na curta comunicação ao país que fez, Cavaco 

Silva disse confiar que “as forças partidárias vão 
colocar em primeiro lugar o superior interesse 

de Portugal” e insistiu que é fundamental que, 
depois das escolhas feitas no domingo pelos por-
tugueses nas eleições legislativas - que deram a 
vitória à coligação PSD/CDS-PP - “seja agora 
formado um governo estável e duradouro”.

No domingo, a coligação Portugal à Frente 
(PSD/CDS-PP) venceu as eleições legislativas 
com 38,55% (104 deputados), o PS conseguiu 
32,38% (85 deputados), o BE subiu a terceira 

força política com 10,22% (19 deputados), a 
CDU alcançou 8,27% (17 deputados) e o PAN 
vai estrear-se no parlamento, com um deputado, 
1,39% dos votos.

fACebook AnUnCiA novAs fUnCionAlidAdes
a maior rede social do planeta acabou de 

anunciar o desenvolvimento de novas 
funcionalidades com o intuito de melhorar a 
conetividade dos utilizadores ao Facebook.
A iniciativa surge, garante em empresa em co-

municado, para “garantir que cada vez mais pes-

soas se ligam à rede” e tem por missão permitir 
que os utilizadores consigam tirar “melhor par-
tido da sua presença online, independentemente 
da qualidade da Internet e do dispositivo onde o 
fazem”.
Para tal, o Facebook decidiu otimizar a rapidez 

da ligação, deixando de “fornecer o upload de 
vídeos caso a ligação à Internet não tenha quali-
dade suficiente”: ou seja, sempre que um utiliza-
dor estiver ligado mas com pouca rede, o feed de 
notícias incluirá “menos vídeos e mais atualiza-
ções de estados e links”.

O feed de notícias é, assim, o que mais muda, 
consoante a qualidade do sinal de Internet do uti-
lizador. Para além da filtragem diferente das no-
tícias a apresentar, a quantidade de histórias que 
o Facebook carrega automaticamente também 
baixa. “Desta forma, o utilizador verá primeiro 

a história que nesse momento lhe interesse, ao 
invés de fazer o download de uma panóplia de 
outras histórias”, reza o comunicado.
As fotografias presentes na rede social também 

poderão sofrer alterações, especialmente no que 
à qualidade diz respeito. O Facebook está a “in-
vestir em melhores formatos de fotografias” e 
fala em “JPEG progressivo” para explicar que, 
nos próximos tempos, a qualidade das imagens 
também vai ser afetada: antes, o utilizador teria 
de esperar que a imagem, na sua totalidade, fos-
se descarregada, enquanto que, agora, é possível 
ver versões de menor qualidade de uma imagem 
enquanto esta carrega, para que “os utilizadores 
possam ver alguma coisa ao invés de não verem 
nada”.
Esta função já estava disponível em disposi-

tivos com o sistema iOS instalado, mas chega 
agora ao universo Android, prometendo ajudar a 
consumir menos dados e menos tempo.
Por último, e para facilitar a vida a quem tem 

uma ligação pobre ou de pouca qualidade ou está 
com o telemóvel em modo de voo, passa a ser 
possível aceder, em modo offline, às histórias 
que já tinham sido previamente descarregadas. 
Ou seja, quando a rede de um utilizador não lhe 
permitir aceder a novas histórias, este poderá ir 
visualizando as que já tinha descarregado, até ter 
acesso a uma rede com melhor qualidade, sem 
gastar dados adicionais no entretanto.
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

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
agÊnCias

de viagens FotógraFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

traga O sEu vinHO
le grill

taSquaria
2490 bélanger, Montreal

tel.: 514.729.4894
na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 de bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
escritório 201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

AssIstêNcIA AO DOmIcílIO 
A IDOsOs Em pOrtugAl

pessoa honesta e 
profissional, serviço de 

desempenhos, tais como 
compras, limpeza, etc. 

IsAbEl: 001351916516513

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

serviço de
assistÊnCia

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs
DO mAr

miguel
514-835-8405

Fernando
514-944-5102

info@beiranova.ca

Contabilista

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

serviços 
FinanCeiros

Canalizador

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentista

eletriCidade

agÊnCias
Funerárias

imPortadores

merCearias

monumentos

notários

Padaria

restaurantes

renovações

restaurantes

transPortes

traduções

câMbio do dólar canadiano
6 de outubro de 2015
1 euro = cad 1.474400

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

informaÇÃo para 
Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

quArtA-fEIrA
7 DE OutubrO                        
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:40 grandes 
 Quadros portugueses
 mário Cesariny
06:08 uma mesa portuguesa 
 Com Certeza... Em 
 portugal
 Lisboa
06:39 mar de Letras
 Olinda beja
07:11 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 redes sociais
10:13 a praça
13:00 Eixo norte sul
13:27 rtp sempre
 amália rodrigues
13:39 uma mesa portuguesa 
 Com Certeza... Em 
 portugal
 Lisboa
14:09 O preço Certo
15:00 telejornal
16:01 agora nós
18:44 as Horas 
 Extraordinárias
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:34 bem-vindos a beirais
21:13 Os nossos dias
21:56 telejornal açores
22:27 telejornal madeira
22:53 Os números do dinheiro
23:53 sinais de vida
00:35 poplusa

quINtA-fEIrA
8 DE OutubrO                       
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:43 destino: portugal - i
 belém
06:10 Cuidado com a Língua!
06:24 salvador
 Filipa bento
06:47 mar de Letras
raúl Calane da silva
07:17 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 sociedade Civil
 Condução segura
10:13 a praça
12:54 salvador
 Filipa bento
13:19rtp sempre
vitorino nemésio (verão)
13:34 destino: portugal - i
 belém
14:01 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
16:01 agora nós
18:44 as Horas Extraordinárias
19:00 24 Horasdireto
20:00 manchetes 3direto
20:34 bem-vindos a beirais
21:19 Os nossos dias
22:02 telejornal açores
22:36 telejornal madeira
23:08 as palavras e os atos
23:52 Fatura da sorte
23:59 grande área
01:02 Literatura aqui

sExtA-fEIrA
9 DE OutubrO                        
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 destino: portugal - i
 guincho
06:15 salvador
ricardo teixeira
06:45 Escolhas do Consumidor
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 sociedade Civil
 Fobias
10:30 a praça
13:15 Eixo norte sul
14:00 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
16:00 sexta às 9direto
16:45 agora nós
19:00 24 Horasdireto
20:00 bem-vindos a beirais
21:15 Os nossos dias
21:30 telejornal açores
22:00 telejornal madeira
23:00 maternidade

00:00 Escolhas do Consumidor
00:31 grande Entrevista

sábADO
10 DE OutubrO                        
01:30 visita guiada
 Foz Côa
02:30 ainda bem Que vieste!
03:00 bom dia portugal
05:30 destino: portugal - i
 sintra
06:00 inesquecível
 nuno braamcamp e 
 Cristina Cavalinhos
07:30 áfrica 7 dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 só Energia
09:45 prós e Contras
11:30 uma mesa portuguesa
 Com Certeza... Em 
 portugal
 Lisboa
12:00 atlântida - madeiradireto
13:30 repórter madeira
 ilustres visitantes
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornal
15:45 Linha da Frente
16:30 poplusa
17:15 O povo Que ainda Canta
 ribatejo
18:00 programa a designar
19:00 24 Horas
20:00 Zona mista
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 Olhar o mundo
00:13 O Homem do saco

DOmINgO
11 DE OutubrO                     
01:30 destino: portugal - i
 sintra
02:00 bombordo
 anatomia do ipma
02:30 biosfera
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:00 programa a designar
06:30 nha terra nha Cretcheu
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 só visto!
10:16 aqui portugal
15:00 telejornaldireto
16:15 Olhar o mundo
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horasdireto
20:00 só visto!
20:30 a Cidade na ponta 
 dos dedos
20:45 voo directo - a vida 
 a 900 à Hora
21:30 telejornal açores
22:00 telejornal madeira
22:30 Cook Off - duelo
 de sabores
00:00 inesquecível

sEguNDA-fEIrA
12 DE OutubrO                     
01:30 bom dia portugal
05:00 Os Compadres
05:45 grandes 
 Quadros portugueses
 sarah afonso
06:15 salvador
 Carlos nogueira
06:45 mar de Letras
 Onofre dos santos
07:12 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 sociedade Civil
10:30 a praçaEstreia
13:15 Eixo norte sul
13:30 mundo dos sentidos
 intuir
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
16:30 golo rtp - int.
17:30 agora nós
19:00 24 Horas
 Linguagem gestual
20:00 diário da Campanha
 Eleições Legislativas
21:00 Campanha Eleitoral
 Legislativas 2015
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 golo rtp - int.
00:30 Camilo de Oliveira

Programação semanal
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está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado por médicos. 

acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

emPregos

vende-se o aparelho “android” pode ver os 
canais portugueses, brasileiros, e outros mais, 
canais desportivos de todos os países, filmes, 

séries,  possibilidades ilimitadas. desloco-me para 
instalação. 514-267-8766

vende-se

serviços

aluga-se

somos uma família que fala inglês 
em Montreal e estamos à procura de 
uma governanta (babá) responsável 
a tempo inteiro. estamos disponíveis 

a aceitar para viver connosco ou 
não. estamos prontos a patrocinar 
e oferecer contratos se necessário. 
tarefas domésticas gerais, tomar 

conta de 2 crianças. Por favor, envie 
a sua informação, juntamente com o 

seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com
e alguém irá contactá-la

com mais detalhes.

informaÇÃo para Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

vende-se edifício com 6 apartamentos na fregue-
sia de são brás no conselho da ribeira grande (s. 
Miguel açores). Preço: €350.000 (euros).

contacto: 011-351-914-887-284 
ou kevin.bulhoes@outlook.com

apartamentos para alugar no 3656 st. denis por 
$880. lofts luxuosos para alugar no 4584 st. denis 
a partir de $1150 a $1410. Perto da universidade  
uQaM, metro e autocarro. 

Por favor, ligue 514-262-6277.

café a bola
Precisa-se de 

pessoa para servir à 
mesa e trabalhar 
no bar. deve falar 

português e francês.
438-879-9926

emPregos

ConversA Com JesUs
Converse com Jesus todos os dias. meu Jesus, em vós 
depositei toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. 
pai e senhor do universo, sois o rei dos reis. vós que 
fizeste o paralítico andar, o morto ressuscitar, o leproso 
sarar, vós que vedes as minhas lágrimas, bem sabeis, 
divino amigo, como preciso de alcançar de vós esta 
grande graça (pede-se a graça com fé). a minha con-
versa Convosco, mestre, dá-me ânimo e alegria para 
viver. Só de Vós espero com fé e confiança (pede-se 
a graça com fé) que com esta conversa que terei Con-
vosco durante 9 dias eu alcance esta graça que vos 
peço com fé. Com gratidão, publicarei esta oração para 
outros que precisem de vós, aprendam a ter fé e con-
fiança na Vossa misericórdia. Iluminai os meus passos, 
assim como iluminais todos os dias o amanhecer. E 
como testemunho da vossa conversa, digo Jesus, te-
nho confiança em Vós e mais aumentarei a minha fé, 
pelas graças alcançadas. 
            R.C.

†

†

† vIctOrINO mIrANDA
Faleceu em saskatche-
wan, no dia 3 de outubro 
de 2015, o sr. victorino mi-
randa, com a idade de 64 
anos numa batalha muito 
corajosa contra uma doen-
ça prolongada. Filho de 
manuel miranda, (falecido) 
e de maria Conceição mi-
randa. 

deixa na dor familiares e 
amigos.

será celebrada a missa de 
sétimo dia, sexta-feira 9 de 
outubro às 18h30 na igreja de santa Cruz.
Que o divino Espírito santo lhe conceda paz no explen-
dor da luz perpétua. 

a todos Obrigado e bem-Haja.

mADAlENA pErEIrA vENturA
Faleceu em Laval, no 4 de 
outubro de 2015, a sra. 
madalena pereira ventura, 
com a idade de 85 anos, 
esposa do já falecido 
manuel pereira, naturais da 
vila de rabo de peixe, são 
miguel, açores, portugal.
Deixa na dor, seu filho Mike, 
sua filha Nelly, mãe do já 
falecido antónio manuel, 
seus/as netos/as Jessica 
Kimberly, tommy, robert, 
melissa, seus/as bisnetos/
as riley e Elizabeth, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120 Jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins

a missa do corpo presente será hoje, quarta-feira, 7 de 
outubro de 2015, às 11h30, na igreja santa Cruz. vai a 
sepultar no cemitério de notre-dame-des-neiges.
a missa do sétimo dia terá lugar no sábado 10 de 
outubro de 2015, às 18h30, na santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. bem-Haja.

Artur bArbOsA
Faleceu em montreal, no 6 
de outubro de 2015, o sr. ar-
tur barbosa, com a idade de 
84 anos, natural de Cabou-
co, são miguel, açores, por-
tugal, esposo da sra. maria 
da Conceição tavares.
deixa na dor a sua espo-
sa, seus/as filhos/as Graça 
(tony araújo), José (anick 
Fournier), rita (victor raí-
nha), seus/as netos/as ni-
cholas, vanessa, stéphanie, 
samantha, brendan, brian, 
Emmanuel, Erika e ricardo, 
seus familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120, Jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins

O velório terá lugar hoje, quarta-feira 7 de outubro, 
das 16h às 21h e quinta-feira 8 de outubro, das 9h às 
10h30. seguirá o serviço fúnebre às 11h, na igreja st-
Enfant Jésus. Ele será sepultado no cemitério notre-
dame-des-neiges.
a família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. bem-Haja.

Precisa-se de torneiro 
mecânico (maquinista) 

com experiência, bom salário, 
companhia situada no 
sudoeste de Montreal. 

514-933-6819

a Padaria notre Maison 
procura cozinheiro/a 

especializado/a em cozinha 
portuguesa tradicional.

514-844-2169
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cArNEIrO: Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostal-
gia. amor: a recordação de um amor do passado deixá-lo-á muito 
nostálgico. saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor.  di-
nheiro: Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. dê prioridade 

ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele só atrai resultados 
negativos! números da sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio.  amor: semana favorável ao convívio. Convide alguns 
amigos para saírem consigo. saúde: poderá sentir-se mais can-
sado que o habitual. tome um duche quente e relaxe. se pensar 

no bem será envolvido por uma onda de paz, alegria e bem-estar! dinheiro: 
assente os pés na terra e saiba com aquilo que conta. pense bem antes de 
agir. números da sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. amor: Cuidado com as falsas amizades. avalie bem o 
caráter de um conhecido antes de lhe confiar algo. Saúde: A sono-
lência e a preguiça irão marcar a sua semana. tente travar essa 

tendência. seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o bem-estar 
serão permanentes na sua vida! dinheiro: seja mais compreensivo com os 
seus colegas de trabalho. se agir dessa forma conseguirá conquistar um 
bom ambiente. números da sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
amor. amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis 
para manter essa estabilidade. saúde: propensão para uma pe-
quena indisposição. se achar necessário consulte o seu médico. 

Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá 
ser recompensado. números da sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia. Amor: 
mantenha a alegria e o otimismo que o caracterizam. motivará as 
pessoas que estão ao seu redor. saúde: maior tendência para se 
sentir sonolento e sem vigor físico. dinheiro: poderão surgir alguns 

problemas profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os impre-
vistos da melhor maneira. na Fé em deus reside a solução de todos os 
seus problemas! números da sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
amor: Faça planos românticos com a sua cara-metade. será bas-
tante positivo para ambos. saúde: Cuidado com aquilo que come. 
poderá colocar em risco a sua dieta. dinheiro: defenda-se de um 

colega mal intencionado, sendo honesto e consciente das suas capacida-
des. números da sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na 
adversidade. amor: seja honesto com a sua cara-metade e com 
todos os que o rodeiam. deus revela-se aos homens através do 
Homem! saúde: descanse o máximo que puder. se tiver opor-

tunidade faça sessões de massagem. dinheiro: Evite delegar tarefas de 
extrema responsabilidade a outros colegas. seja rigoroso e cumpra-as do 
princípio ao fim. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Des-
gosto. amor: a sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a 
orientar a sua vida. seja solidário com quem solicitar o seu apoio. 
saúde: procure o seu médico assistente com maior regularidade. 

Faça análises de rotina. dinheiro: seja mais dedicado ao trabalho. procure 
não desistir dos seus objetivos. 
números da sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princí-
pio do amor, grande alegria. amor: período favorável ao romance. 
poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida. 
amor e compreensão curam todas as maleitas do coração. saúde: 

Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas horas sem comer. di-
nheiro: acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. previna-se para 
não sofrer dissabores. números da sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta da Semana: Valete de Espadas, que signifi-
ca vigilante e atento. amor: procure fazer uma surpresa à sua cara-
-metade criando um ambiente romântico. saúde: procure descansar 
um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissio-

nais. guarde as suas intenções a sete chaves. viva de acordo com a sua 
consciência. O seu único juiz é deus. 
números da sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Genero-
sidade. amor: procure não ter o seu coração tão fechado. dê a si 
mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. respeite as 
convicções do próximo! saúde: previna-se contra as constipações. 

Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita. 
números da sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço 
pessoal. amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. pen-
se bem para que não se arrependa mais tarde. procure praticar o 
amor. O seu próximo é todo o ser que passa por si. saúde: poderá 

constipar-se. agasalhe-se bem. dinheiro: analise exaustivamente as suas 
finanças e veja como rentabilizá-las. 
números da sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

receita da SeMana

ingredientes:

PrePArAção:SudoKu

5

1

8

3

6 7

6

PAlAVrAS cruzAdAS

SoluÇão

hOrIzONtAIs: 1. giba, batata. 2. raiva, Lobaz. 3. sindicato. 4.Os, rio, 
adua. 5. Eu, Fio. 6. ai, pedra,ma. 7. vai, mó. 8. irar, usa, ir. 9. diplomata. 
10. Ecoar, rampa. 11. Zorral, raiz.
vErtIcAIs: 1. grão, acidez. 2. ia, sei, rico. 3. bis, vapor. 4. avir, parlar. 
5. animei, Ora. 6. do, um. 7. ali, Frisar. 8. tocaia, atar. 9. abado, ama. 10. 
tatu, mói, pi. 11. azoada, roaz.

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

1

3
5
8

5
1

7

horósCoPo mAriA helenA mArtins

4
9

5

2

1 3

5

6

2

6
43

1

4

hOrIzONtAIs: 1. Corcunda. planta solanácea com tubérculos 
subterrâneos e comestíveis. 2. Aversão (fig.). Lobo grande. 3. 
associação de prossecução e defesa dos interesses dos tra-
balhadores, fundamentalmente perante o patronato. 4. aqueles. 
Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. grupo de 
cães a correr. 5. a minha pessoa. Cordel delgado. 6. grito de dor 
ou de alegria. Calhau. miliampere (s. fís.). 7. avança. pedra de 
amolar. 8. Enfurecer. serve-se de. passar de um lugar a outro. 
9. membro do corpo diplomático. 10. soar. plano inclinado. 11. 
Estorninho. a parte oculta de qualquer coisa.

vErtIcAIs: 1. Fruto de cereais. Qualidade de ser ácido. 2. 
movia-se de um sítio para outro. tenho conhecimento. Que pos-
sui muitos bens. 3. Outra vez. Exalação. 4. Combinar, ajustar, 
conciliar. parolar. 5. Encorajei. além disso. 6. Contr. da prep. 
de com o art. def. o. a unidade. 7. naquele lugar. Encrespar. 8. 
Emboscada. apertar com nó ou laçada. 9. Que tem abas. mu-
lher que cria criança alheia. 10. variedade de porco doméstico. 
tritura. Letra grega correspondente a p. 11. tonta. género de 
mamíferos cetáceos a que pertencem a toninha e o golfinho.

CAnJA de bACAlhAU

1. cozem-se em água, 
juntamente com azei-

te, a posta e o rabo de bacalhau 
previamente demolhados. 2. em 
seguida retira-se o bacalhau e 
introduzem-se no caldo a ferver 
as batatas descascadas e corta-
das em quadradinhos e o arroz. 
deixam-se cozer. 3. entretanto, 
desfia-se o bacalhau e junta-se 
ao caldo. Rectifica-se o paladar. 
4. À parte escalfam-se os ovos. 5. 
Serve-se a canja com um ovo es-
calfado em cada prato.

1 posta(s) de bacalhau
3 c. sopa azeite
300 g batata(s)
2 c. sopa arroz
4 ovos

Perdido em mArte

Prometheus pode ter sido im-
pressionante visualmente, 

mas não foi um bom filme. Ago-
ra, Ridley Scott se redime com 
Perdido Em Marte, o qual repe-
te a capacidade de impressionar 
desde a abertura, dessa vez com 
paisagens vermelhas e estéreis; 

porém, a produção vai além do visual. O filme é 
uma celebração da inteligência e engenhosidade 
humanas e o humor é bónus inesperado.

A Possessão do mAl

não é novidade que o terror está 
saturado de clichês. O subgé-

nero “Found Footage”, que simula 
gravações reais, geralmente pro-
venientes de câmaras caseiras, se 
tornou grande favorito dos direto-
res após A Bruxa De Blair, um dos 

maiores expoentes ao lado de Holocausto Cani-
bal. Infelizmente, nem todas as produções con-
seguem alcançar a qualidade desses clássicos. A 
Possessão Do Mal, um film de David Jung, é mais 
um filme a seguir o caminho da mediocridade.

novA remodelAção dA
mArvel ComeçA em
oUtUbro

Sobre o processo de criação 
desses eventos que englo-

bam vários títulos, Alonso diz 
que a relação com o mundo real 
vem de forma natural. “No fim 
das contas é mais uma questão 
de confiar na discussão [do gru-
po de criadores] para entrar em 
sintonia com o momento, ao in-
vés de dizer algo como ‘Vamos 

tentar criar algo que se conecte com o momento 
do jeito que Guerra Civil conseguiu’. Tem que 
ser um processo natural.”
Ele não detalha a grande saga da editora para 

2016, mas adianta: “A essência dessa saga dia-
loga com o mundo hoje em dia, algo com que 
qualquer pessoa pode se relacionar - seja leitor 
de quadrinhos, telespectador, usuário de iPhone 
ou Blackberry”.
Atualmente a Marvel se prepara para começar a 

publicar em outubro mais de 50 HQs com nume-
ração zerada, entre títulos atuais e inéditos.
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grupO A
  J p
1-real madrid 2 6
2-paris sg 2 6
3-malmö 2 0
4-shakhtar donetsk 2 0
grupO b
  J p
1-psv 2 3
2-man. united 2 3
3-CsKa moskva 2 3
4-Wolfsburg 2 3

grupO c
  J p
1-Benfica 2 6
2-atlético madrid 2 3
3-galatasaray 2 1
4-astana 2 1
grupO D
  J p
1-Juventus 2 6
2-sevilla 2 3
3-manchester City 2 3
4-b. m’gladbach 2 0

grupO E
  J p
1-barcelona 2 4
2-b. Leverkusen 2 3
3-batE borisov 2 3
4-roma 2 1

grupO f
  J p
1-bayern münchen 2 6
2-Olympiacos 2 3
3-dinamo Zagreb 2 3
4-arsenal 2 0
grupO g
  J p
1-FC porto 2 4
2-dynamo Kyiv 2 4
3-Chelsea 2 3
4-maccabi tel aviv 2 0
grupO h
  J p
1-Zenit 2 6
2-valencia 2 3
3-Lyon 2 1
4-gent 2 1

ÚltImOs rEsultADOs
b. m’gladbach 1-2 man. City

Juventus 2-0 sevilla
a. Madrid 1-2 benfica
malmö 0-2 real madrid
s. donetsk 0-3 paris sg

man. united 2-1 Wolfsburg
CsKa moskva 3-2 psv
astana 2-2 galatasaray

Lyon 0-1 valencia
Zenit 2-1 gent

barcelona 2-1b. Leverkusen
m. tel aviv 0-2 dynamo Kyiv

fc Porto 2-1 chelsea
batE borisov 3-2 roma
b. münchen 5-0 Zagreb
arsenal 2-3 Olympiacos

mElhOr mArcADOr
Jogador J g 
1-C. ronaldo  2 5
2-robert L.  2 3
3-mario götze  2 2
3-Willian 2 2 
3-s. doumbia 2 2
3-theo Walcott 2 2

grupO A
  J p
1-molde 2 4
2-Celtic 2 2
3-ajax 2 2
4-Fenerbahçe 2 1
grupO b
  J p
1-FC sion 2 4
2-Liverpool 2 2
3-bordeaux 2 2
4-rubin Kazan 2 1

grupO c
  J p
1-b. dortmund 2 4
2-FK Krasnodar 2 3
3-paOK 2 2
4-FK Qäbälä 2 1
grupO D
  J p
1-napoli 2 6
2-midtjylland 2 6
3-Legia Warszawa 2 0
4-Club brugge 2 0

grupO E
  J p
1-rapid Wien 2 6
2-villarreal 2 3
3-plzen 2 3
4-dinamo minsk 2 0

grupO f
  J p
1-braga 2 6
2-slovan Liberec 2 3
3-marseille 2 3
4-FC groningen 2 0
grupO g
  J p
1-Lazio 2 4
2-dnipro 2 4
3-rosenborg 2 1
4-saint-étienne 2 1
grupO h
  J p
1-Lokomotiv 2 6
2-besiktas 2 4
3-sporting 2 1
4-skenderbeu 2 0

grupO I
  J p
1-FC basel 2 6
2-Fiorentina 2 3
3-Lech poznan 2 1
4-belenenses 2 1

grupO j
  J p
1-tottenham 2 4
2-Karabakh 2 3
3-monaco 2 2
4-anderlecht 2 1
gruPo K
  J p
1-schalke 04 2 6
2-sparta praha 2 4
3-asteras tripolis 2 1
4-apOEL 2 0
grupO l
  J p
1-partizan 2 6
2-aZ alkmaar 2 3
3-athletic 2 3
4-FC augsburg 2 0

euroPa leagueliga dos CamPeões

A eQUiPA de fUtebol PAnellinios U16AAA 
CAmPeões do QUebeQUe 4 Anos ConseCUtivos

Mais uma vez a equipa 
dos Panellinios venceu 

o campeonato e tem uma pas-
sagem direta para o campeo-
nato canadiano esta semana 

em Vancouver.
“Esta época foi muito difícil e o grande vence-

dor do campeonato foi decidido no último jogo 
da época “, disse o treinador.
A equipa dos Panellinios, dirigida pelo técni-

co Luís Timóteo, irá representar a província do 
Quebeque para o Campeonato Canadiano que se 
realiza a partir do6 de outubro com as festivida-
des de abertura em Vancouver onde jogará o seu 
primeiro jogo contra Ontário, no dia 7 de outubro 
às 14h, uma equipa bastante equilibrada e que é a 
nossa província rival os quais foram eliminados 

pelos Panellinios em 2013 nas meias-finais neste 
Torneio. Onde se decidiu o grande vencedor no 
oitavo penálti trazendo a medalha de ouro para 
o Quebeque face à província de Alberta na final 
por 3-0. Desejamos a toda a equipa de Panelli-
nios um grande sucesso durante este torneio. 
a Voz de Portugal vai seguir de perto este 

torneio para vos informar quem será o gran-
de vencedor de 2015.

SylVio MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM
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 p j v E D
1-Manchester city 18 8 6 0 2
2-arsenal 16 8 5 1 2
3-man. united 16 8 5 1 2
4-Crystal palace 15 8 5 0 3
5-Leicester City 15 8 4 3 1
6-West Ham 14 8 4 2 2
7-Everton 13 8 3 4 1
8-tottenham 13 8 3 4 1
9-southampton 12 8 3 3 2
10-Liverpool 12 8 3 3 2
11-swansea City 10 8 2 4 2
12-Watford 10 8 2 4 2
13-norwich City 9 8 2 3 3
14-stoke City 9 8 2 3 3
15-aFC bournemouth 8 8 2 2 4
16-Chelsea 8 8 2 2 4
17-West bromwich 8 8 2 2 4
18-aston villa 4 8 1 1 6
19-sunderland 3 8 0 3 5
20-newcastle 3 8 0 3 5

Inglaterra
PremIer league

CamPeonatos euroPeus - ClassiFiCação

 p j v E D
1-fiorentina 18 7 6 0 1
2-internazionale 16 7 5 1 1
3-Lazio 15 7 5 0 2
4-roma 14 7 4 2 1
5-torino 13 7 4 1 2
6-sassuolo 12 7 3 3 1
7-Chievo 12 7 3 3 1
8-napoli 12 7 3 3 1
9-atalanta 11 7 3 2 2
10-sampdoria 11 7 3 2 2
11-milan 9 7 3 0 4
12-Juventus 8 7 2 2 3
13-palermo 7 7 2 1 4
14-Empoli 7 7 2 1 4
15-genoa 7 7 2 1 4
16-udinese 7 7 2 1 4
17-Carpi 5 7 1 2 4
18-Hellas verona 4 7 0 4 3
19-Frosinone 4 7 1 1 5
20-bologna 3 7 1 0 6

 p j v E D
1-Paris sg 23 9 7 2 0
2-Angers 18 9 5 3 1
3-Caen 18 9 6 0 3
4-rennes 16 9 4 4 1
5-saint-étienne 16 9 5 1 3
6-Lyon 15 9 4 3 2
7-stade de reims 15 9 4 3 2
8-nice 14 8 4 2 2
9-Lorient 14 9 4 2 3
10-monaco 13 9 3 4 2
11-guingamp 13 9 4 1 4
12-Lille 10 9 2 4 3
13-bastia 10 9 3 1 5
14-bordeaux 10 9 2 4 3
15-nantes 10 8 3 1 4
16-marseille 8 9 2 2 5
17-toulouse 8 9 1 5 3
18-montpellier 4 9 1 1 7
19-troyes 4 9 0 4 5
20-gFC ajaccio 3 9 0 3 6

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. München 24 8 8 0 0
2-b. Dortmund 17 8 5 2 1
3-schalke 04 16 8 5 1 2
4-Hertha bsC 14 8 4 2 2
5-FC Köln 14 8 4 2 2
6-FC ingolstadt 14 8 4 2 2
7-b. Leverkusen 13 8 4 1 3
8-Fsv mainz  12 8 4 0 4
9-Wolfsburg 12 8 3 3 2
10-darmstadt 98 10 8 2 4 2
11-Hamburger sv 10 8 3 1 4
12-E. Frankfurt 9 8 2 3 3
13-b. m’gladbach 9 8 3 0 5
14-W. bremen 7 8 2 1 5
15-tsg Hoffenheim 6 8 1 3 4
16-FC augsburg 5 8 1 2 5
17-Hannover 96 5 8 1 2 5
18-stuttgart 4 8 1 1 6

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-villarreal 16 7 5 1 1
2-celta de vigo 15 7 4 3 0
3-real madrid 15 7 4 3 0
4-barcelona 15 7 5 0 2
5-atlético madrid 13 7 4 1 2
6-deportivo 12 7 3 3 1
7-Eibar 12 7 3 3 1
8-real betis 11 7 3 2 2
9-Espanyol 9 7 3 0 4
10-valencia 9 7 2 3 2
11-sporting gijón 8 7 2 2 3
12-sevilla 8 7 2 2 3
13-athletic 7 7 2 1 4
14-rayo vallecano 7 7 2 1 4
15-getafe 7 7 2 1 4
16-málaga 6 7 1 3 3
17-Levante 6 7 1 3 3
18-real sociedad 6 7 1 3 3
19-Las palmas 5 7 1 2 4
20-granada 4 7 1 1 5

eSPanha
lIga BBVa

“o fC Porto Pode 
voltAr A venCer A
ligA dos CAmPeões”

‘leão’ AtroPelA gUimArães e 
regressA Ao toPo Com mAior 
goleAdA dA éPoCA Celso, antigo campeão europeu pelo FC Porto, 

assistiu na passada ao triunfo dos ‘dragões’ fren-
te ao Chelsea. Agora, falou com a Renascença 
e disse acreditar no potencial da equipa portis-
ta. Em declarações à Bola Branca, Celso, antigo 
glória do FC Porto que foi, em 1987, campeão 
europeu pelos portistas, considerou que os ‘dra-

gões’ podem voltar a vencer a Champions no 
curto prazo e deu mesmo a receita para que isso 
volte a acontecer. 
“O FC Porto pode voltar a vencer a Liga dos 

Campeões”, começa por afirmar, dizendo depois 
que o essencial para que isso volte a acontecer 
são aspetos como “a amizade e a união no bal-
neário”, até porque “as equipas estão muito ni-
veladas na Europa e o FC Porto tem de acreditar 
que tem condições para vencer”, sublinha. De-
pois, num registo mais familiar, o brasileiro lem-
brou o tempo que passou no estádio do Dragão, 
dizendo que, no seu tempo, os jogadores eram 
como uma família. “Lima Pereira, João Pinto, 
Gomes, Frasco, Futre, Madjer, Juary, Inácio, e 
todos os outros. Éramos uma família, juntamente 
com o presidente Pinto da Costa e os dirigentes 
Teles Roxo, Reinaldo Teles. Mas destaco todo o 
grupo sem esquecer o roupeiro Fernando More-
no. Ainda hoje mantenho o contacto com quase 
todos. Aquela equipa foi a semente do atual FC 
Porto de dimensão mundial”, considera.

Slimani (12’, 58’ e 78’), téo gutiérrez (24’) 
e Adrien (60’) fizeram os golos para a tur-

ma de alvalade e Josué reduziu quando falta-
vam oito minutos para o fim. 
O primeiro lugar está assegurado para a equipa 

‘leonina’ com os mesmos 17 pontos do FC Porto. 
O Sporting apresentou-se este domingo em Al-
valade com várias no-
vidades na receção ao 
V. Guimarães, a con-
tar para a sétima jor-
nada da Liga. Jeffer-
son, Adrien e Slimani 
regressaram ao onze, 
tal como Esgaio no 
lado direito da defesa. 
William manteve-se 
no centro do terreno, 
numa equipa que jo-
gou com quatro mé-
dios e dois avançados. 
O Sporting teve um 

início fulgurante e 
nem precisou de ace-
lerar muito para fazer 
a defesa vimaranense 
tremer. Slimani, por 
duas vezes, e Téo, 
com um cabeceamen-
to à barra, avisaram 
para aquilo que viria 
a acontecer pouco depois: os golos. Foram pre-
cisamente os dois avançados, o argelino primei-
ro (12’), com um cabeceamento indefensável, e 
Téo depois, a fazer o resultado com que a equipa 
da casa foi para o intervalo. 
No tento do colombiano, este beneficiou de um 

atraso incrível de um jogador vimaranense para 
se estrear a marcar na Liga. O V. Guimarães es-
tava completamente desnorteado e isso permitia 
ao Sporting recuperar a bola muito perto da ba-
liza adversária, criando inúmeras situações de 
perigo. A turma orientada por Sérgio Conceição 
apenas fez um remate à baliza em todo o pri-

meiro tempo. Após o intervalo, o V. Guimarães 
esboçou uma reação nos primeiros dez minutos, 
mas a expulsão de Buba Saré, após duríssima 
entrada sobre Gelson, e os golos de Slimani e 
Adrien terminaram com a já tremida intenção 
dos minhotos de dar um ar da sua graça. 
A vitória estava mais do que segura, mas Sli-

mani estava com fome de golos e ainda encostou 
para o quinto do Sporting. Josué reduziu para os 
nortenhos na sequência de um canto, que fez o 
resultado final. Uma nota para uma mensagem 
dos adeptos a Carrillo, entoando cânticos nada 
carinhosos para com o jogador. Os presentes em 
Alvalade expressaram o seu desagrado em rela-
ção a uma situação que se arrastou durante sema-
nas e que terminou ontem com um comunicado 
oficial do clube. 
quanto ao que realmente importa, este do-

mingo o Sporting fez o melhor resultado da 
temporada.
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grupO EstE j p
1-nY red bulls 30 51
2-dC united 32 48
3-nE revolution 32 47
4-Columbus Crew 32 47
5-toronto FC 31 46
6-impact montréal  30 42
7-Orlando City 32 41
8-new York City FC 32 37
9-philadelphia union 32 34
10-Chicago Fire 32 30

major 
league Soccer

 p j v E D
1-Corinthians 61 29 18 7 4
2-atlético mineiro 56 29 17 5 7
3-grêmio 52 29 15 7 7
4-santos 46 29 13 7 9
5-são paulo 46 29 13 7 9
6-palmeiras 45 29 13 6 10
7-Flamengo 44 29 14 2 13
8-internacional 44 29 12 8 9
9-ponte preta 41 29 10 11 8
10-sport 40 29 9 13 7
11-a. paranaense 38 29 11 5 13
12-Fluminense 37 29 11 4 14
13-Cruzeiro 37 29 10 7 12
14-Chapecoense 34 29 9 7 13
15-avaí 33 29 9 6 14
16-Coritiba 33 29 8 9 12
17-goiás 31 29 8 7 14
18-Figueirense 31 29 8 7 14
19-vasco 27 29 7 6 16
20-Joinville 24 29 5 9 15

camPeonato
BraSIleIro 2015

grupO OEstE j p
1-La galaxy 32 51
2-FC dallas 30 50
3-vancouver Whitecaps 31 49
4-sporting KC 31 48
5-seattle sounders 32 47
6-sJ Earthquakes 32 44
7-portland timbers 31 44
8-Houston dynamo 32 41
9-real salt Lake 31 41
10-Colorado rapids 31 34

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

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
v. setúbal 1-0 Estoril praia

Paços ferreira 3-1 nacional
tondela 1-1 moreirense

académica 1-0 marítimo
rio ave 1-0 boavista

U. Madeira ADI Benfica
braga 0-0 arouca

fc porto 4-0 belenenses
sporting 5-1 v. guimarães

PróxImA jornAdA
23/10 nacional 15:30 boavista
24/10 marítimo 11:15 p. Ferreira
 Estoril praia 13:30 rio ave
 guimarães 15:45 académica
25/10 arouca 11:00 tondela
  moreirense 11:00 setúbal
  Benfica 12:00 Sporting
  FC porto 14:15 braga
26/10 belenenses 15:00 madeira

oS melhoreS mArcAdoreS dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [Benfica]  6  7
2-Suk Hyun-Jun [V. Setúbal]  7  5
2-Islam Slimani [Sporting]  7  5
4-Dyego Sousa [Marítimo]  6  4

UefA Abre inQUérito 
disCiPlinAr Ao benfiCA 
Por inCidente Com toChA
a UEFA acusa o Benfi-

ca de “distúrbios de 
adeptos, lançamento de 
objetos e tochas”, o resul-
tado será conhecido a 15 
de outubro. 
A UEFA abriu um inqué-

rito disciplinar ao Benfica, 
por incidentes provocados 
por adeptos ‘encarnados’ no 
jogo de quarta-feira no ter-
reno do Atlético de Madrid, 
na segunda jornada do Gru-
po C da Liga dos Campeões 
de futebol. Segundo a nota 
publicada no site oficial do 
organismo, em causa es-
tão “distúrbios de adeptos, 
lançamento de objetos e to-
chas”. Foi também instaura-
do um inquérito ao Atlético 

de Madrid por “bloquea-
mento de escadas” do es-
tádio Vicente Calderón. O 
processo será julgado a 15 
de outubro pelo Comité de 
Controlo, Ética e Discipli-
na. Na reta final do primeiro 

tempo do jogo, que o Ben-
fica venceu por 2-1, poucos 
momentos depois de o clu-
be da Luz ter conseguido 
chegar à igualdade, através 
do argentino Nicolas Gai-
tán, adeptos ‘encarnados’ 
acenderam tochas e lança-
ram-nas sobre seguidores 
‘colchoneros’. Outras fo-
ram atiradas para o relvado 
e forçaram a uma paragem 
momentânea do jogo. No 
final do encontro, o presi-

dente do clube português, 
Luís Filipe Vieira, mostrou-
-se descontente com os de-
sacatos provocados por al-
guns adeptos ‘encarnados’. 
“Infelizmente, meia dúzia 
de adeptos provocaram os 

desacatos que provocaram. 
Ainda não sabemos que 
consequências poderemos 
vir a ter. O que é certo é que 
essas pessoas devem pensar 
seriamente que prejudica-
ram gravemente o Benfica”, 
afirmou Luís Filipe Vieira 
no final do jogo. Luís Fili-
pe Vieira aproveitou ainda 
para pedir desculpas aos 
adeptos e dirigentes do clu-
be madrileno pelo ocorrido 
no Vicente Calderón.

fernAndo sAntos Com todos
disPoníveis A dois diAs
do PortUgAl-dinAmArCA
a seleção portuguesa 

de futebol continuou 
hoje a preparar o encon-
tro de quinta-feira frente 

à Dinamarca, de qualifica-
ção para o euro2016, num 
treino em que Fernando 
Santos contou com todos 

os 24 convocados.
No Estádio Municipal de 

Braga, no palco do jogo da 
penúltima jornada do Grupo 
I, o selecionador nacional 
trabalhou pela primeira vez 
com todos os jogadores cha-
mados, já que no arranque 
dos trabalhos, na segunda-
-feira, apenas teve oito dis-
poníveis no relvado.
nos primeiros 15 minu-

tos do treino, que foram 
abertos à comunicação 
social, o grupo apareceu 
em pleno e sem quaisquer 
limitações físicas, pelo que 
Fernando Santos terá, à 
partida, todos disponíveis 
para defrontar daqui a 
dois dias a formação nór-
dica.
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MiSSa PeloS deFuntoS
domingo, 8 de novembro pelas 12h00

Missa em português
no mausoléu Saint-François


