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Mês dos defuntos
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uM Halloween
Monstruoso...

A Federação Inglesa de Futebol (FA) sancionou nes-
ta segunda-feira José Mourinho com uma multa 

de 56 mil euros e um jogo de suspensão, na sequência 
da conduta considerada imprópria do treinador por-
tuguês durante o jogo entre Chelsea e West Ham. No 
estádio do West Ham, no final de Outubro, Mourinho 
foi expulso durante o regresso das equipas aos bal-
neários, no intervalo, por protestar com o árbitro Jon 
Moss, já depois de Matic e o português Silvino Lou-
ro, treinador de guarda-redes, terem também sido 
excluídos da partida, ainda durante a primeira parte. 
“José Mourinho foi acusado por conduta imprópria 
e pela linguagem utilizada ao interpelar o árbitro e 
assistentes na zona dos balneários durante o inter-
valo”, pode ler-se numa declaração divulgada então 

José MourinHo suspenso e Multado
pela organização, que o Chelsea perdeu por 2-1. De 
acordo com a nota divulgada pela associação inglesa 
de futebol, “o técnico do Chelsea admitiu má conduta 
relativamente à linguagem utilizada nos balneários 
durante o intervalo do jogo contra o West Ham, a 24 
de Outubro”. 
Tendo a decisão efeitos imediatos, o técnico portu-

guês não poderá assim sentar-se no banco no jogo 
do próximo sábado, frente ao Stoke City. Mourinho 
recorreu também do castigo que lhe foi aplicado 
de um jogo de suspensão por críticas à arbitragem 
na sequência de uma derrota do Chelsea frente ao 
Southampton a três de Outubro. Actualmente o 
Chelsea é 15.º classificado da liga inglesa a quatro 
pontos da zona de despromoção.
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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.

Café CoM letras
na sua quinta edição, o Café com Letras receberá a visita dos escritores de toronto: aida 
Jordão, antónio marques, Emanuel melo e irene marques para compartilharem um pouco 
de sua obra. Esses quatro ótimos escritores estão presentes na antologia memória de 
2014, a primeira publicação dedicada a escritores Luso-Canadianos. além de lerem seus 
textos, o grupo de Toronto ficará disponível para uma conversa com os escritores do Café 
com Letras e o público em geral. Contacto richard simas: richardsimas@netaxis.ca 
nÃO pErCam CaFé COm LEtras v! sábado, 21 de novembro das 16h às 18h no paolo’s 
Café - 4603, boulevard st. Laurent. visitem-nos: http://www.facebook.com/cafelusofono.

ViageM do pai natal aos aÇores
ana isabel arruda Ferreira apresenta no dia 19 de dezembro de 2015, pelas 18h00, na 
Casa dOs aÇOrEs dO QuébEC, no nº. 229, rue Fleury O. montréal, o seu livro de 
histórias e canções. acreditem que esta obra é muito interessante! para além de poder-
mos ler contos de encantar, também há linda música dentro do próprio livro. a autora do 
livro – viagEm dO pai nataL aOs aÇOrEs – conseguiu vender milhares de cópias, em 
portugal e pelo mundo. não vai faltar alegria e entusiasmo, fado e música ligeira. reserve 
e informe-se aqui:  514 622-2702 ou na Casa dos açores, 514-388-4129.

noite de fado
a Casa dos açores do Quebeque, situada no 229 Fleury Ouest, informa os seus sócios 
que organiza uma noite de Fado no dia 7 de novembro pelas 19h, com a famosa fadista 
Jordelina benfeito e seus músicos. Entrada para sócios: 30 açores, não sócios : 35 aço-
res. para reservas: 514-388-4129. Assembleia Geral Ordinária: a Casa dos açores do 
Quebeque informa os seus sócios que no domingo 15 de novembro pelas 14h30, haverá 
uma assembleia geral ordinária para a eleição dos novos membros para o Conselho de 
administração e o Conselho Fiscal e de deontologia.

arraial MinHoto no sport Montreal benfiCa
O grupo cultural Cana verde organiza um arraial minhoto no sábado 7 de novembro às 
19h00 no Sport Montreal Benfica situado no 100 rua Bernard ouest. Haverá cantorias e con-
certinas com a participação do grupo Folclórico português de montreal-santa Cruz, com a 
rusga do Coração do minho e com o grupo cultural Cana verde. venha dançar e cantar 
connosco na pura tradição das rusgas! Para mais informações ligue para o 514-943-0632.

asseMbleia espeCial extraordinária
Estimados membros da apEs, vimos por este meio convidá-los a participar numa assem-
bleia Especial Extraordinária da a.p.E.s de 2015 que será realizada: domingo 08 de no-
vembro às 14h na associação portuguesa do Espí rito santo, 6024 Hochelaga, montreal, 
Qc., H1n 1X6. tel.: 514 254.4647

liga dos CoMbatentes - núCleo do QuébeC
a Liga dos Combatentes realiza o seu jantar no dia 7 de novembro, 18H00, no Clube por-
tugal montreal. O armistí cio será comemorado a 11 de novembro, 16H00, na igreja nos-
sa Senhora de Fátima em Laval com a deposição de uma coroa de flores no monumento 
aos Combatentes portugueses. Para mais informações Luí s Damas 514-521-0128.

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

exCursão a toronto
O Círculo dos amigos de rabo de peixes do Quebeque organizam uma excursão para 
toronto para a festa dos amigos de rabo de peixe de Ontário no dia 21 de novembro de 
2015. partida à 4h da manhã da igreja de nossa senhora de Fátima em Laval, regresso 
no domingo 22 de novembro de 2015. para mais informações Eduardo Leite: 514-583-
8891 ou 450-687-2082; antónio Calisto: 515-321-5998 ou 514-777-1551; diane borges: 
514-662-5271; Olívia paiva: 514-707-8877.

sessão de inforMaÇão
O CasCm informa que no dia 18 de novembro pelas 14h15 haverá uma sessão de in-
formação sobre o “mandat en cas d’inaptitude”. é uma sessão de informação da máxima 
importância para toda a comunidade. se ainda não tomou as precauções necessárias, 
venha informar-se  com a nossa convidada especial a sra. Jocelyne sequeira, notária.  
para mais informações, tel.: 514-842-8045.



A Voz de PortugAl  |  4 de noVembro de 2015  |  P. 3

MANueL De 
SequeIrArODrIgueS

MrODriGuEs@AvOzDEPOrtuGAL.cOM

programa da semana
Quinta-feira 5 de novembro
- O dia de todos os santos foi lembrado
   no mausoléu em st-martin, Laval

sábado 7 de novembro
- Halloween na igreja de st-Enfant de Jésus

info@tVpM.Ca
514.993.9047

eDITOrIAL

Vitorino neMésio, esCritor e poeta aÇoriano

O ano de 1945, ano em que 
termina a segunda guer-

ra mundial, tem indiscutível 
significação política e nenhu-

ma significação artística. Literariamente 
nada começa e nada remata. 
Uma cronologia, rigidamente adaptada, omi-

tiria autores importantes e obras fundamentais, 
cuja presença é indispensável em qualquer pano-
rama literário e cuja ausência o deturparia grave-
mente, senão irremediavelmente.
Saiu em 1944 um dos mais notáveis romances 

da literatura portuguesa do século XX: «Mau 
Tempo no Canal» de Vitorino Nemésio. Um ano 
antes de findar a guerra. Que significa um ano? 
Nada. Quaisquer factos que fizessem atrasar a 
edição do trabalho não alterariam o carácter da 
obra, já fixado. Simplesmente, em vez de apa-
recer em 1944, «Mau Tempo no Canal» surgiria 
em 1945. Deste modo a data não conta a omissão 
é que é grave.
Nemésio  foi um profundo conhecedor do idio-

ma, dotado  de imaginação sensorial e verbal, de 
frase polida. Desenvolve-se segundo uma técni-
ca de aglutinação cénica, como no romance in-
glês, linhas, planos, virtualidades, cruzando-se 
repetindo-se, atraindo-se, fundindo-se compõe 
uma unidade densa e tensa.
Vitorino Nemésio, professor na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, escritor e 
poeta Açoreano, foi diretor de jornais, revistas e 

apresentou crónicas na rádio e televisão. Nasceu 
na Ilha Terceira nos Açores no dia 19 de Dezem-
bro de 1901 e morreu no dia 20 de Fevereiro de 
1978 em Lisboa. As obras deste autor, que pu-
blica em 1949 o volume de contos «O Mistério 
do Paço do Milhafre», é por um lado, uma re-
memoração da infância de Nemésio; por outro 
uma rememoração do idioma, conto poético, que 
recorda as suas aventuras de menino «A Lição 
de Solfa», «O Navio Pirata». Conto realista nou-
tras narrativas, assim escaladas: realismo histó-
rico em «Os Malhados», realismo pitoresco em 
«Quatro Prisões Debaixo de Armas», contos de 
imaginação e poesia pelo humor com que retoma 

as velhas histórias. Livros como: Portugal e Bra-
sil no processo da história universal, a Compa-
nhia de Jesus, Viagens no Nordeste e Amazonas, 
o Paço do Milhafre, Cântico, Matinal, o Bicho 
Harmonioso, Rio de Janeiro, Sapateia Açoriana, 
Furnas, que se destacam entre a sua vasta obra.
Julgo oportuno contribuir com esta, «Home-

nagem a Vitorino Nemésio, 70 Anos da obra- 
Mau Tempo no Canal» porque é um marco 
fundamental do romance português, «e o 
mar, levemente enrugado contra os cachopos 
da costa, seguia largo e acinzentado ao norte 
do Canal.» Vitorino Nemésio, «Mau Tempo 
no Canal».
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PoemA dA SemAnA

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

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

● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

PAO, BOLO, PASTELARIA, PAO DE LO, SANDUICHE, CAFE, VARIOS PRODUTOS

ENCOMENDE OS SEUS BOLOS 
PARA QUALQUER EVENTO

ENCOMENDE BOLOS 
PARA FESTAS

lisboa pela Madrugada
Lisboa espreita à janela sorrateira

Os barcos que estão no caís atracar
trazendo peixe fresco p’rá ribeira

pondo as varinas na praça apregoar

Chega o elétrico que traz generais
marinheiros, soldados e trabalhadores

E vê-se um barquinho que atraca no caís
Que vende jornais, morangos e flores

O chocolate quente que se vende ribeira
desperta os boémios pela madrugada

Os ladrões que andaram roubar na feira
E os chulos que passaram a noite na esquadra

Cheira a castanha assada no rossio
E na linha ouve-se o comboio apitar
a castanha aquece quando está frio
E não nos tira a vontade de trabalhar

se há dias cinzentos de nevoeiro
ao longe apita a ronca da barra

as gaivotas a chilrearem sobre o veleiro
para o fado só lhes falta uma guitarra

Em belém come-se pastéis de nata com canela
na esplanada mesmo em frente à marginal

no rio tejo navega uma linda caravela
desfraldando ao vento a bandeira de portugal.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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

festa de Halloween no oriental

Foi em 1745 que se regis-
trou pela primeira vez o 

termo Halloween. Teve ori-
gem na escócia e escrevia-se 
“Hallows’ eve”, que corres-

pondia em Portugal ao dia de todos os santos 
no calendário cristão.

O Clube Oriental quis continuar a tradição e fes-
tejou esta ocasião com um jantar que consistia de 
sopa e salmão no forno como pratos principais e 
como sobremesa os deliciosos “Crepes das Bru-

xas”. A animação da noite foi bastante animada 
com um grande programa de música variada e 

TeLMO BArBOSA
tbArbOsA@AvOzDEPOrtuGAL.cOM como artista convidado, Júlio Lourenço, muito 

conhecido na comunidade.
Seguiu-se depois a apresentação dos pequenos 

e grandes monstros, que se terminou com um 
empate a quatro, considerados todos vencedores, 
pois o júri não conseguiu escolher um só vence-
dor, dado o facto que estavam todos muito bem 
mascarados.
Este evento foi organizado pelo Clube Oriental 

contribuiu para a divulgação da cultura e tradi-
ções portuguesas através do Canadá, pois esta 
celebração será transmitida na televisão comuni-
tária “Montreal Magazine”. 

Tivémos tambem a presença de um casal vindo 
de Hamilton, Sr. José e sua esposa Fernanda Al-
ves, que fizeram umas centenas de quilómetros 
para nos visitar. Ficaram muito impressionados 
quando viram na televisão a festa da Marcha e 
logo quiseram participar pessoalmente com os 
“orientalistas”e celebrar o aniversário de sr José 
que coincidiu com esta festa. Muito impressio-

nado com o acolhimento, prometeu-nos que para 
o próximo aniversário estará de volta com mais 
alguns amigos. “Serão todos bem-vindos, confir-
mou o nosso atual presidente”. 
Parabéns ao Oriental.~ ~ ´ ´ ´ ´
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BOLSAS DE ESTUDO
2015 / 16

ESTA PROGRAMA DE BOLSAS É PARA TI!  

DATA LIMITE:  31 DE JANEIRO DE 2016  
Orgulha-te de pertenceres à nossa Caixa. 
Para informações relativas aos regulamentos e  
detalhes do concurso, por favor contatar:

CAIXA PORTUGUESA  
4244, BOUL. ST-LAURENT  
MONTRÉAL, QC  H2W 1Z3
T  514-842-8077

adriana.simoes@desjardins.com

3 BOLSAS de 1500$
1° CICLO  -  LICENCIATURA 

1 BOLSA de 2000$
2° CICLO  -  MESTRADO 

1 BOLSA de 2500$
3° CICLO  - DOUTORAMENTO

5 BOLSAS de 250$
9° ANO ESCOLA PORTUGUESA

5 BOLSAS de 350$
ESTUDOS SECUNDÁRIOS (SEC. V)

5 BOLSAS de 550$
ESTUDOS COLEGIAIS

5 BOLSAS de 550$
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PARTICIPA, CONCORRE E GANHA

SE ÉS    JOVEM    ESTUDANTE    MENOS DE 35 ANOS    ASSOCIADO DA CAIXA PORTUGUESA

BOLSAS  
DE EXCELÊNCIA
ENSINO UNIVERSITÁRIO

BOLSAS  
DE PROGRAMA
AÇÃO-ESTUDOS

estreou-se a cantar em público aos doze 
anos, no Coliseu.

Convivendo de perto com algumas das figuras 
maiores da verdadeira essęncia do fado canta 
ocasionalmente na Taverna do Embuçado.
Após concluir o curso universitário, viaja pelo 

mundo durante um ano, participando em missőes 
humanitárias na Índia, Camboja, Peru e Timor.

Regressada a Lisboa, canta regularmente na 
casa de fados Mesa de Frades. Rapidamente 
começa a receber solicitaçőes para os grandes 
palcos nacionais e internacionais, destacando-se 
ainda a sua participaçăo no multigalardoado fil-
me ŤFadosť de Carlos Saura.
Em 2009 edita o seu primeiro álbum 

“Fado”considerado “a maior revelaçăo do fado 
da última década” (Time Out, 27 de Maio de 
2009 e dando início a uma digressăo que cum-
priu sessenta datas em palcos nacionais e espa-
nhóis, sendo considerado pela conceituada revis-
ta britânica Songlines como um dos dez “Best 

Album”. Tornou-se, em 2011, a Embaixadora 
portuguesa do programa “Youth on the Move”, a 
convite da Comissăo Europeia. Este é também o 
ano de um arranque seguro de uma carreira inter-
nacional que a leva ao palco principal da Womex 
(World Music Expo) e a vários espetáculos no 
Reino Unido, França, Holanda, Moçambique e 
Espanha.
Com ‘Perdoname’, com Pablo Alborán, Car-

minho torna-se na primeira artista portuguesa a 
atingir o número 1 do top espanhol, lançando em 
2012 o seu segundo álbum, “ALMA”, que es-
treou em primeiro lugar nos tops de venda portu-
gueses e alcançou lugares de destaque em vários 
tops internacionais.
Já no final de 2012, após cumprir mais de no-

venta datas em Portugal e no estrangeiro, Car-

minho realiza um sonho de sempre e grava com 
Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana 
Caymmi, resultando numa reediçăo de “Alma” 
com os tręs novos temas.
O ano de 2013 tem sido o ano da consagraçăo 

de Carminho no Brasil, confirmada pela sur-
preendente atuaçăo na abertura do Carnaval de 
Recife e pelos concertos esgotados no Rio de 
Janeiro, Săo Paulo e um pouco por todo o país.
Em 2013 Carminho afirma-se como uma das 

mais internacionais artistas portuguesas, le-
vando a sua voz aos quatro cantos do mundo, 
ao mesmo tempo que é distinguida em Portu-
gal com um globo de Ouro e com o Prémio 
Carlos Paredes, vendo ambos os seus álbuns 
atingirem a marca da dupla platina.

CarMinHo eM Montreal
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uM Halloween Monstruoso

A tradição continua com a 
Associação Portuguesa 

do Canadá e o rancho Fol-
clórico Português de Mon-
treal de Santa Cruz nas fes-

tividades do Halloween. este ano, a festa foi 
o dia 31 de outubro, e teve lugar na igreja 
Saint-enfant-de Jésus. A união dos dois gru-
pos, nesse evento, permitiu uma partilha das 
forças duma comunidade, rica em força de 
jovens. 
Com o tema de circo, a festa foi animada pelo 

DJ Brian, viu dois artistas locais jovens, com o 
fadista Jason Coroa, que foi mascarado de pirata, 
em homenagem ao seu querido avô, e o jovem 
mágico Steven Gomes, que fez descobrir os seus 
dons com as cartas. Cuidado, não convida este 
jovem, a jogar a sueca e ao póquer, você perderá 
as vossas cartas e a vossa camisa. O Paulo Car-
reira foi também uma outra descoberta da noite, 
este jovem de Portugal, tem um talento para a 

arte. Foi ele, que realizou o leão que estava na 
sala. Ele oferece o seu serviço para obras de arte 
ou mesmo tatuagem. A Elizabeth Carreiro e Ra-
fael Gaspar tomaram conta da animação dos pré-
mios. 

Um concurso de Halloween foi realizado para 
os mais jovens e para os adultos, que teve muito 
sucesso, onde três vencedores eram escolhidos 

por cada grupo de idade. Para a tiragem impor-
tante, foram perto de 2000 bilhetes. A tiragem do 
vencedor do primeiro prémio foi muito espera-
da, com a viagem a Portugal para duas pessoas, 
que foi à Sra. Cisaltina Timóteo, com o bilhete 
22356. As ofertas da tiragem tiveram o apoio da 
Garagem Le Baron, agência de viagem Algarve, 
a chefe Helena Loureiro, com o seu restaurante 
Portus Calle, do hotel Auberge des 21 e ao Ran-
cho Folclórico Português de Montreal – Santa 
Cruz. Podemos notar também que a direção do 
Rancho agradeceu toda a ajuda que o Romados 
faz a todos os anos, e que o Rancho vai festejar a 
suas bodas de ouro em 2016.
A festa foi um sucesso e já estão à espera do 

próximo tema, eles já estão a pensar e de ino-
var ainda mais as suas festas.

MIgueL FéLIx
MfELix@AvOzDEPOrtuGAL.cOM
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Voz de

PortugAl
A

o mês de noVembro

Todos nascem e morrem um dia. Mas nunca estamos prontos 

para viver esses momentos. Muitas vezes não estamos 

preparados, e, a morte chega como uma surpresa. 

O mês de novembro é considerado o mês dos defuntos, mas 

também é uma ocasião para se questionar sobre o futuro, e, os 

nossos últimos desejos para viver da melhor maneira, essa etapa 

obrigatória da vida. Neste Caderno procuraremos responder às 

vossas perguntas.
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o dia de todos os santos
A Enciclopédia Católica define o Dia de To-

dos os Santos como uma festa em “honra a 
todos os santos, conhecidos e desconhecidos”. 
No fim do segundo século, professores cristãos 
começaram a honrar os que haviam sido mar-
tirizados por causa da sua fé e, achando que 
eles já estavam com Cristo no céu, oravam a 
eles para que intercedessem a seu favor. 

A comemoração regular começou quando, em 
13 de maio de 609 ou 610 DC, o Papa Bonifácio 
IV dedicou o Panteão — o templo romano em 
honra a todos os deuses — a Maria e a todos os 
mártires. Markale comenta: “Os deuses romanos 
cederam seu lugar aos santos da religião vitorio-
sa.” 

A data foi mudada para novembro quando o 
Papa Gregório III (731-741 DC) dedicou uma 
capela em Roma a todos os santos e ordenou que 
eles fossem homenageados em 1.° de novem-
bro. Não se sabe ao certo por que ele fez isso, 
mas pode ter sido porque já se comemorava um 
feriado parecido, na mesma data, na Inglaterra. 
The Encyclopedia of Religion (Enciclopédia da 
Religião) afirma: “O Samhain continuou a ser 
uma festa popular entre os povos celtas durante 
todo o tempo da cristianização da Grã-Bretanha. 
A Igreja britânica tentou desviar esse interesse 
em costumes pagãos acrescentando uma come-
moração cristã ao calendário, na mesma data do 
Samhain. 

É possível que a comemoração britânica medie-
val do Dia de Todos os Santos tenha sido o ponto 
de partida para a popularização dessa festivida-
de em toda a Igreja cristã.” Markale menciona a 
crescente influência dos monges irlandeses em 
toda a Europa naquela época. De modo similar, 
a New Catholic Encyclopedia (Nova Enciclopé-
dia Católica) afirma: “Os irlandeses costumavam 

reservar o primeiro dia do mês para as festivida-
des importantes e, visto que 1.° de novembro era 
também o início do inverno para os celtas, seria 
uma data propícia para uma festa em homena-
gem a todos os santos.” Finalmente, em 835 DC, 
o Papa Gregório IV declarou-a uma festa univer-
sal. O feriado do Dia de Finados, no qual as pes-
soas rezam a fim de ajudar as almas no purgató-
rio a obter a bem-aventurança celestial, teve sua 
data fixada em 2 de novembro durante o século 
11 pelos monges de Cluny, na França. Embora 
se afirmasse que o Dia de Finados era um dia 
santo católico, é óbvio que, na mente do povo, 
ainda havia muita confusão. A New Catholic En-
cyclopedia (Nova Enciclopédia Católica) afirma 
que “durante toda a Idade Média era popular a 
crença de que, nesse dia, as almas no purgatório 
podiam aparecer em forma de fogo-fátuo, bruxa, 
sapo, etc.”

Incapaz de desarraigar as crenças pagãs do co-
ração do seu rebanho, a Igreja simplesmente as 
escondeu por trás de uma máscara “cristã”. 

Destacando esse fato, The Encyclopedia of Re-
ligion (Enciclopédia da Religião) diz: “A festi-
vidade cristã, o Dia de Todos os Santos, é uma 
homenagem aos santos conhecidos e desconhe-
cidos da religião cristã, assim como o Samhain 
lembrava as deidades celtas e lhes pagava tribu-
to. 

Na Igreja Católica, o dia de “Todos os Santos” 
é celebrado no dia 1 de novembro e o de “Fina-
dos” no dia 2 de novembro. Esta tradição de re-
cordar (fazer memória) os santos está na origem 
da composição do calendário litúrgico, em que 
constavam inicialmente as datas de aniversário 
da morte dos cristãos martirizados como teste-
munho pela sua fé, realizando-se nelas orações, 
missas e vigílias, habitualmente no mesmo local 

ou nas imediações de onde foram mortos, como 
acontecia em redor do Coliseu de Roma. Poste-
riormente tornou-se habitual erigirem-se igrejas 
e basílicas dedicadas em sua memória nesses 
mesmos locais. O desenvolvimento da celebra-
ção conjunta de vários mártires, no mesmo dia e 
lugar, deveu-se ao facto frequente do martírio de 
grupos inteiros de cristãos e também devido ao 
intercâmbio e partilha das festividades entre as 
dioceses/paroquias por onde tinham passado e se 
tornaram conhecidos. 

A partir da perseguição de Diocleciano o núme-
ro de mártires era tão grande que se tornou im-
possível designar um dia do ano separado para 
cada um. O primeiro registo (Século IV) de um 
dia comum para a celebração de todos eles acon-
teceu em Antioquia, no domingo seguinte ao de 
Pentecostes, tradição que se mantém nas igrejas 
orientais.

Com o avançar do tempo, mais homens e mu-
lheres se sucederam como exemplos de santida-
de e foram com estas honras reconhecidos e di-
vulgados por todo o mundo. Inicialmente apenas 
mártires (com a inclusão de São João Baptista), 
depressa se deu grande relevo a cristãos conside-
rados heróicos nas suas virtudes, apesar de não 
terem sido mortos. O sentido do martírio que 
os cristãos respeitam alarga-se ao da entrega de 
toda a vida a Deus e assim a designação “todos 
os santos” visa celebrar conjuntamente todos os 
cristãos que se encontram na glória de Deus, te-
nham ou não sido canonizados (processo regula-
rizado, iniciado no Século V, para o apuramento 
da heroicidade de vida cristã de alguém aclama-
do pelo povo e através do qual pode ser chamado 
universalmente de beato ou santo, e pelo qual se 
institui um dia e o tipo e lugar para as celebra-
ções, normalmente com referência especial na 
missa).
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Soube da morte de um amigo, parente ou 
amigo da família.

Deve ir para a casa funerária? 
“Depende do seu relacionamento com o fale-

cido. É sempre melhor fazer uma aparição, do 
que não fazer nada. As pessoas apreciam receber 
pessoalmente as manifestações de apoio e de so-
lidaridade. Se você realmente não pode ir,  pode 
enviar os vossos sentimentos pelo correio.
Mas, se você estava em conflito com essa pes-

soa, é melhor não ir à agência funeraria: “Os 
conflitos não desaparecem com a pessoa. Aguar-
de alguns dias e envie um cartão à família, de-
pois de cuidadosa consideração”.
Preto ainda é apropriado? 
Anteriormente, num funeral, os homens esta-

vam de terno escuro e mulheres vestiam vestido 
preto simples. Hoje, o código de vestimenta é 
menos rígido e a moda  mais casual. A gravata e 
casaco  é menos frequente. No entanto, mesmo 
se o jeans, T-shirts, shorts, tops com alças e flip-
-flops são agora comuns na rua, eles não têm o 
seu lugar na casa funerária. Além disso, as pes-
soas às vezes vêm para a casa funerária direta-
mente do trabalho e, portanto, não têm oportuni-
dade de mudar de roupa. Por outro lado, algumas 
famílias são o oposto: vestidos longos, chapéus, 
e luvas. Recorda-se que um traje sóbrio e de bom 
gosto, é o minimo, por respeito pela família em 
luto e a solenidade do lugar. 
Os senhores podem vestir  um terno de roupa 

ou, pelo menos, uma camisa de manga compri-
da, e, para as senhoras, uma aparência limpa e 
vestimenta de preferência de tom escuro. Insis-
ta para que os vossos adolescentse se vistam de 
maneira adequada. Se as senhoras mais jovens 
ainda se vestem de preto,  saias muito curtas po-
dem causar algum desconforto no seio da famí-
lia. E com a refrigeração dos edifícios, uma rou-
pa mais longa, será mais confortável, enquanto 
aumenta a sobriedade .
A quem se apresentar? 
As pessoas em luto são claramente identificá-

dos, em parte porque eles ocupam a primeira fila 
de bancos no salão funerário e normalmente es-
tão juntos. 
Nas familias quebequenses, nem sempre é cla-

ra, com as familias recompostas ou divorciadas, 

é por essa razão que eles podem identificar-se 
por pequenas pombas ou cruzes, flores ou ade-
sivos na lapela. 
Não se baseie nas pessoas que choram, porque 

algumas pessoas são mais emocionais do que 
outras. 
Dica: é melhor você oferecer os vossos senti-

mentos a alguém que você conhece, que irá apre-
sentá-lo às pessoas que estão particularmente li-
gadas ao defunto. 

o protoColo de uM funeral, 
uMa Questão de respeito

plano funerário 
Porquê fazer um Plano Funerário?
A morte de alguém que você ama, necessita a  

tomada de decisões certas. O tempo é limitado 

para cuidar de todos os detalhes, pode deixar 
muitas famílias completamente sufocadas. Exis-
tem muitas decisões importantes que a família 
que não está no mínimo preparada, precisa de to-
mar. Por esta  razão, é muito importante a discus-
são com seus familiares, do que você gostaria no 

caso da sua morte e como planejar o seu funeral, 
ou o serviço crematório. Para muitas pessoas, o 
mais importante é  proteger o futuro da sua famí-
lia, ou seja: investir sabiamente, abrir cadernetas 
de poupança, adquirir planos de saúde, seguros 
de automóvel, da casa. Planear o seu funeral de-
veria também fazer parte das coisas importantes 
a fazer enquanto vivo.
Quando você tem um Plano Funerário, o tempo 

está a seu favor. Você gostaria de um funeral tra-
dicional, ou um serviço mais requintado? Você 
quer ser cremado, ou enterrado? Será um serviço 
privado, ou aberto a todos? Qual é o tipo de urna 
que você prefere? Você quer que ela fique aberta 
ou fechada? A visita vai ser privada à família, 
ou poderá ser aberta aos amigos? Quanto você 
gostaria de pagar por seus serviços? Que tipo de 
placa/memorial você prefere? Estas são decisões 
pessoais, que somente você pode decidir.
Personalizado para Refletir suas Vontades:
O que é importante num funeral personalizado, 

é o respeito das suas vontades e o conforto que 
traz para a sua família e amigos. Como qualquer 
outro evento, como um casamento, aniversário, 
um funeral deve dar à sua família tempo para vi-
ver o luto, trocarem lembranças, celebrar e re-
cordar a sua vida. Inovações são amplamente en-
corajadas nos funerais, atualmente: fotografias, 
música favorita, leituras especiais, e o envolvi-
mento dos membros da família e amigos, etc.

Proteção contra a inflação:
Também faz sentido planejar seu funeral, pelo 

lado financeiro, abrigando-se assim da inflação 
futura. Uma vez que você tenha determinado os 
custos, você pode determinar sua decisão con-
siderando o que quer gastar no momento. Você 
deve optar por gastar menos possível, se esse é 
o seu objetivo. Além de ajudar a manter o peso 
financeiro no mínimo, permitirá também que es-
teja livre este problema de custo.

Finalmente, deve-se rezar perto do caixão ou 
da urna? Um breve momento de silêncio e um 
aceno de cabeça respeitoso ainda se aplicam. 
Mas, você tem o direito de expressar sua dor, se 
a pessoa era importante para si. Na verdade, em 

tais circunstâncias, deixe-se guiar pelo seu julga-
mento, seu melhor conselheiro. 
O adeus («a Deus») ao defunto é a sua «en-

comendação a Deus» pela Igreja. é «a última 
saudação dirigida pela comunidade cristã a 
um dos seus membros, antes de o corpo ser 
levado para a sepultura». A tradição bizanti-
na exprime-o pelo ósculo do adeus ao defunto.
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funeral
quando a morte ocorre, é importante co-

meçar por tomar o tempo de viver as 
emoções que vêm antes de contactar a agên-
cia funéraria. este tempo de inatividade vai 
permitir que você seja mais capaz de tomar 
as medidas que se seguem. então, quando 
você estiver pronto, a primeira coisa a fazer é 
nomear uma pessoa responsável, que tratará  
do funeral; pode ser o liquidador designado 
para o efeito, ou qualquer outro parente do 
falecido. esta pessoa contactará uma agência 
funéraria para marcar uma reunião com um 
conselheiro.
Desde o primeiro contacto, você será solicitado 

para fornecer algumas informações para a reu-
nião. Muitas dessas informações encontram-se 
no certificado de nascimento ou de casamento 

do falecido. Tambem terá que fornecer o número 
de segurança social. Terá tambem de se ocupar 
de outros pormenores, tais como: roupas, jóias, 
próteses dentárias, óculos do falecido; cartão 
de seguro de saúde (se não estiver no hospital); 
imagens do falecido para o obituário e para mar-
cadores ou cartões de agradecimento; lista de 
nomes a serem incluídos no obituário (não se 
esqueça de verificar a ortografia e especificar o 
relacionamento); identidade da pessoa responsá-
vel, que terá de assinar os papéis. 
Em termos de fotos, é aconselhável trazer mais 

e evitar o “scanner”. Se você enviar fotos digi-
tais, certifique-se que a resolução seja tão alta 
quanto possível e que tais fotos não foram re-
tocadas, alteradas ou ampliadas. A prestação de 
falecimento é um pagamento único, com um 

maximo de $ 2.500. É pago se o falecido tinha 
contribuído o suficiente para o Plano de Pensão 
Quebeque (Régie des rentes - RRQ).
quem pode receber o benefício de morte? 
A prestação de falecimento é paga à pessoa ou 

instituição que tenha pago as despesas do funeral 
ou aos herdeiros. Nos primeiros 60 dias após a 
morte, é dada prioridade ao pagador das despe-
sas do funeral se o pedido e uma fotocópia das 
provas de pagamento forem apresentadas. Ne-
nhum reembolso será dado se os serviços foram 
prestados de forma gratuita.
Após 60 dias, se nenhum pedido foi apresen-

tado com provas de pagamento das despesas de 
funeral, o benefício de morte pode ser pago aos 
herdeiros. Se não houver herdeiros ou se houver 
renuncia à herança, o benefício pode ser pago 
a outras pessoas; contactar a RRQ, se esse for 
o caso. O requerimento deve ser apresentado a 
RRQ, no prazo de cinco anos a contar da data de 
morte. Se o valor pago como  prestação de fale-
cimento para despesas de funeral é inferior a $ 
2.500, a diferença é atribuída aos herdeiros, caso 
não tenham renunciado à sucessão. 
A rrq não reembolsa as despesas de funeral 

pagas anteriormente pelo falecido. O benefí-
cio de morte poderá ser pago aos herdeiros, 
ou a outros candidatos elegíveis.
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FuNerAL TrADICIONAL
Estes são os que mais se assemelham ao fune-

ral, que era conhecido anteriormente, exceto que 
eles são mais curtos (a exposição ocorre durante 
uma tarde e uma noite, e o funeral no dia seguin-
te). O corpo é em seguida transportado para a 
igreja, onde se realiza um serviço religioso e de-
pois para o cemitério ou crematório, conforme o 
caso. Custo aproximado: $ 6.000. 

FuNerAL MODerNO
 Modelado no funeral tradicional, ele é compos-

to de uma exposição seguida de uma cerimónia. 

A exposição é menor do que para um funeral tra-
dicional (um dia) e a cerimónia (civil ou religio-
sa) ocorre no complexo funeral no mesmo dia. O 
corpo é, então, enviado para o crematório. Custo 
aproximado: $ 4.000. 

FuNerAL, NA PreSeNçA DA urNA.
 Aqui, em primeiro lugar a incineração é efetua-

da, em seguida, reunem-se as carpideiras numa 
sala, na presença da urna que contém as cinzas 
do defunto. Em seguida, presta-se homenagem 
ao falecido, mais comummente, durante uma ce-
rimônia civil. Custo aproximado: $ 2.500. 

Casas funerárias oferecem pacotes que, em tese, 
incluem todos os serviços. No entanto, pode ha-
ver diferenças de uma empresa para outra. Só 
para ficar claro, peça uma avaliação detalhada 
antes de assinar o contrato. 
A lista a seguir irá facilitar a sua tomada de de-

cisão. O pacote pode incluir:

O aluguer da sala? 
O custo do caixão? 
O custo de urna? 
Uma almofada de flores sobre o caixão? 
Os provedores de serviço? 
O carro funerário? 
Uma limusine? 
Um carro para as flores? 
Serviços administrativos
(publicação do anúncio, a prova de morte, etc)?

FuNerAL CrISTãO
As exéquias cristãs são uma celebração litúrgi-

ca da Igreja. O ministério da Igreja tem em vista, 
aqui, tanto exprimir a comunhão eficaz com o 
defunto, como fazer participar nela a comunida-

tipos de funerais
de reunida para o funeral e anunciar-lhe a vida 
eterna. Os diferentes ritos das exéquias expri-
mem o carácter pascal da morte cristã e corres-
pondem às situações e tradições de cada região, 
até no que respeita à cor litúrgica. A Celebração 
das Exéquias – Ordo exsequiarum – da liturgia 
romana propõe três tipos de celebração das exé-
quias, correspondentes aos três lugares em que 
se desenrolam (a casa, a igreja, o cemitério), e 
segundo a importância que lhes dão a família, os 
costumes locais, a cultura e a piedade popular. 
O esquema é, aliás, comum a todas as tradições 
litúrgicas e compreende quatro momentos prin-

cipais:
O acolhimento da comunidade. Uma saudação 

de fé dá início à celebração. Os parentes do de-
funto são acolhidos com uma palavra de «conso-
lação» (no sentido do Novo Testamento: a for-
taleza do Espírito Santo na esperança. Também 
a comunidade orante, que se junta, espera ouvir 
«as palavras da vida eterna». A morte dum mem-
bro da comunidade (ou o seu dia aniversário, sé-
timo ou trigésimo) é um acontecimento que deve 
levar a ultrapassar as perspetivas «deste mundo» 
e projetar os fiéis para as verdadeiras perspetivas 
da fé em Cristo Ressuscitado.

 A liturgia da Palavra, aquando das exéquias, 
exige uma preparação, tanto mais atenta quan-
to a assembleia presente pode incluir fiéis pouco 

frequentadores da liturgia e até amigos do defun-
to que não sejam cristãos. A homilia, de modo 
particular, deve «evitar o género literário do elo-
gio fúnebre»  e iluminar o mistério da morte cris-
tã com a luz de Cristo ressuscitado.
O sacrifício eucarístico. Quando a celebração 

tem lugar na igreja, a Eucaristia é o coração da 
realidade pascal da morte cristã. É então que a 
Igreja manifesta a sua comunhão eficaz com o 
defunto: oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, 

o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo, 
pede-Lhe que o seu filho defunto seja purificado 
dos pecados e respetivas consequências, e ad-
mitido à plenitude pascal da mesa do Reino. É 
pela Eucaristia assim celebrada que a comunida-
de dos fiéis, especialmente a família do defunto, 
aprende a viver em comunhão com aquele que 
«adormeceu no Senhor», comungando o corpo 
de Cristo, de que ele é membro vivo, e depois 
rezando por ele e com ele.

Na compra de 
4 pneus novos, 

obtenha um 
serviço de 

armazenamento
 de pneus 

gratuito ou 50% 
de desconto 

sobre o 
Alinhamento.*

9101 boul. ray-Lawson, Anjou, Qc  H1J 1K6
    514-725-0616 *montante 

antes das taxas
Válido até 

15 de dezembro 2015

• Especialisa da transmissão
  automática e manual
• Mecânica geral • Financiamento
• Pneus e alinhamento
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HoMenageM pessoal ao faleCido
A família do defunto deve agradecer paren-

tes e amigos que enviaram flores e mensa-
gens. A família também deve expressar a sua 
gratidão pelo apoio e serviços prestados, por 
exemplo, para a alimentação, e também deve 
agradecer aos portadores. 

É possível que o agente funerário tenha pré-es-
crito cartões de agradecimento, cuja família pode 
usar. Este último deve escrever uma mensagem 
personalizada no cartão para as pessoas que ela 
conhece bem, para expressar o seu apreço pela 
contribuição ou os serviços prestados. 
A mensagem deve ser curta. Aqui estão alguns 

exemplos: 
“Obrigada pelas lindas rosas. 
“O arranjo era lindo”. 
“A nossa família agradece a comida que  prepa-

raste. Agradecemos imensamente a sua gentile-
za. Em algumas comunidades é costume  publi-
car os seus agradecimentos no jornal. 
O agente funerário pode ajudá-lo com isso.
No funeral é muito apreciado pela família do 

falecido receber flores. Esta ação permite  teste-
munhar as  simpatias e o vosso apoio à família 
do falecido. 
A VIDA CONTINuA
As pessoas que têm a oportunidade de partici-

par num funeral sem flores -  existe em algumas 
tradições -torna-se particularmente difícil, por-
que a cerimónia parece “vazia”.
As flores não só proporcionam beleza para o 

funeral, mas suavizam na medida do possível e  
são mensageiras de esperança. A pessoa amada  
deixa-nos, mas a vida continua, e as flores estão 
lá para nos lembrar que a natureza é infinita e 
bonita. 
Nem sempre houve oportunidades para dizer 

adeus ao falecido. Às vezes não conseguimos 
formular a profundidade dos nossos sentimen-
tos. A oferta de flores de luto permite justamente  
expressar essas emoções sobre o indizível.mais 
do que as palavras, que por vezes parecem ina-
dequadas e pobres. As flores de luto são um tri-
buto ao falecido, o mais pessoal possível. 
Cada vez mais, deixamos os antigos códigos rí-

gidos de dor e luto. O arranjo de flores é escolhi-
do de acordo tanto com o gosto e personalidade 
da pessoa desaparecida, como dos sentimentos 
que queremos demonstrar. Ao longo da história, 
as flores foram a linguagem, que se tornou mais 
verdadeira e adequada no momento do luto.
Os cores para escolher as flores  para o funeral? 

Algumas cores, como branco e roxo, têm sido 

muito associadas com a dor. Agora, qualquer cor 
é perfeitamente aceitával, pelo seu brilho, o seu 
significado especial ou porque corresponde aos 
gostos do falecido. Na época de dor, pureza, es-
piritualidade, luz e ressurreição, a marca branca 
é também a cor da transição da noite para o dia. 
Por todas estas razões, o branco é a cor tradi-
cional do luto. Ela pode ser usada sozinha ou 
em combinação com uma ou mais cores. A flor 
branca uniforme como símbolo de elegancia e 
requinte é essencial no luto, também é a cor do 
luto para crianças pequenas. Símbolo de triste-
za, flor roxa também está associada com o luto, 
uma vez que, após o período de luto preto, nos 
mudamos para um período de vestido semi-luto  
e o roxo é de aprazer. Em geral, flores pastel re-
presentam tanto amizade como a nostalgia. O 
azul é uma cor que funciona bem para flores de 
luto, pois é prontamente associada com púrpura 
e branco. Além disso, o azul é a cor favorita de 
muitas pessoas, talvez a do falecido? 
A rosa simboliza especialmente ternura e ami-

zade, particularmente adequada para amigos 
próximos do falecido. Azul, rosa, cores pálidas, 
amarelo, laranja pálido... pastel se misturam em 
composições sempre delicadas e refinadas, que 
podem ser revividas com um toque de tom bri-
lhante. Escolha flores em tons pastel para garan-
tias de funeral, evita assim a possibilidade de 
gostos duvidosos. As cores brilhantes são igual-
mente adequadas para luto com cores pastel. 
elas permitem expressar sentimentos inten-

sos (por exemplo, vermelho para o amor e 
paixão)  para simbolizar os momentos felizes 
passados com o falecido, ou para refletir seus 
gostos ou sua personalidade.
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A sucessão é liquidada pelos desejos do fale-
cido declarado sem desejo que tem valor 

legal. O testamento é a melhor maneira de ser 
ouvido, apesar de sua ausência. este docu-
mento permite que você expresse seus desejos 
em relação à distribuição dos seus bens após 
sua morte. Você pode designar as pessoas a 
quem a propriedade será legada e a partici-
pação de cada um na sua herança. 

O testamento também permite que se nomeie 
um liquidador (anteriormente chamado de “exe-
cutor”). É ele/ela que é responsável pela admi-
nistração do património e distribuição dos bens. 
O principal objetivo é de assegurar que os seus 
desejos sejam executados tal como o desejou.
Ele deve agir de maneira fiável, e honesta, uma 

vez que a liquidação do património é uma tarefa 
que requer habilidade e bom senso. Na ausência 
de um testamento, os seus herdeiros legais, po-
dem  nomear um liquidador. 
Possuir muito ou pouco não é importante. O 

que importa é que tudo seja feito parcial, trans-
parente e sem complicações.
quais são as etapas da  sucessão? 
Por razões de eficiência e equidade, a liquida-

ção da sucessão exige que cada uma das etapas 
sejam executadas de acordo com a lei. Estas eta-
pas começam no dia da morte e terminam após a 
entrega final dos bens aos herdeiros. 
O procedimento habitual inclui: 
funerais; 
obtenção de provas da morte; 
pesquisar a vontade; 
abertura de uma conta em nome da sucessão 

com uma instituição financeira; 
a verificação do testamento;
análise das disposições testamentárias; 
à determinação dos herdeiros; 
a nomeação do liquidador; 
a elaboração do inventário; 
reivindicações dos benefícios de seguro de 

vida, anuidades e benefícios; 
produção de declarações fiscais e pagamento de 

impostos, se houver; 
a liquidação do património da família e dos di-

reitos matrimoniais se houver; 
a publicação de qualquer aviso exigido por lei; 
o exercício da opção dos herdeiros; 
administração dos bens do espólio; 
pagamento de dívidas e legados específicos; 
a transferência de ativos; 
rendição  da conta; 
a divisão dos bens da herança. 

suCessão testaMentária

SuCeSSãO LegAL 
A sucessão não é liquidada em conformidade 

com a vontade expressa em testamento, mas de 
acordo com as regras do Código Civil. 

Os Casais Ou uNiãO CiViL:
Com as crianças:  sem filhos: 
Crianças (2/3)  Cônjuge (2/3) 
Cônjuge (1/3)  Pais (1/3) 

sem filhos e pai:  sem filhos, pais
  e irmãos: 
Cônjuge (2/3) Cônjuge (100%) 
Irmãos (terceiro) 

sOLTEiRO Ou PaRCEiRO:
Com as crianças:  sem filhos: 
Crianças (100%)  Pais (1/2) 
 Irmãos e Irmãs (meia) 

sem filhos  sem filhos 
e sem um pai: e sem irmãos: 
Irmãos (100%)  Os pais (100%)

Essas etapas devem ser concluídas em estrita 
conformidade com as regras que lhes são apli-
cáveis. Como medida de precaução, o síndico 
pode contratar os serviços de um advogado para 
assessorá-lo no início da liquidação da proprie-
dade.
De acordo com as estatísticas em 2007 ,a orga-

nização do funeral custava, pelo menos $ 2 500. 
Os preços variam muito de uma empresa para 
outra. 
O valor da fatura é variável e depende dos ser-

viços que você escolher. Para ajudá-lo a encon-
trar o seu caminho, aqui está uma descrição de 
três tipos de funerais entre os mais comuns e os 
preços para cada um. 
Note-se que as taxas e as despesas cobradas 

pela igreja para o culto religioso e faturados 
pelo cemitério ou columbário não estão in-
cluídos no preço. 
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Carta forJada pode proVar 
enCobriMento de pagaMentos a sóCrates
O Ministério Público acredita que uma car-

ta encontrada nas buscas da Operação 
Marquês foi enviada de Carlos Santos Silva 
para si mesmo.
Uma carta dirigida a Carlos Santos Silva está a 

ser considerada pelo Ministério Público uma pro-
va de que o Grupo Lena financiou um salário extra 
de 12.500 euros mensais a José Sócrates.Segundo 
o Expresso, acredita-se que esta carta terá sido 
forjada para camuflar o alegado esquema de cor-
rupção e branqueamento de capitais entre o Grupo 
Lena e o ex-primeiro-ministro arguido na Opera-
ção Marquês.A missiva data de 12 de junho de 
2014 e está redigida em francês. Ao “monsieur” 

Carlos Santos Silva era enviado um “relatório téc-
nico sobre os projetos das unidades hospitalares” 
a ser construídas por uma outra 
empresa na Argélia.O remeten-
te era a empresa Intelegent Life 
Solutions (ILS) e o destinatário 
o amigo de longa data de Sócra-
tes na qualidade de administra-
dor da empresa Managements & 
Investments (XMI).O ministério 
Público defende que o Grupo 
Lena contratou a ILS, que por 
sua vez contratou a XMI, ale-
gando um pedido de consultadoria para a obra, 
apenas para canalizar dinheiro para Lalanda de 

Castro e financiar José Sócrates.A XLM pagou 
mesmo 250 mil euros pelo serviço da ILS, mas 

a empresa de Lalanda e Castro, 
mas esta não terá feito trabalho 
nenhum.Acontece que esta carta 
foi enviada previamente pelo di-
retor geral da XMI a Carlos San-
tos Silva por e-mail. “Veja lá se 
está ok”, dizia o recado. O pró-
prio Carlos Santos Silva pediu 
depois à mulher, também por e-
-mail, que imprimisse a carta.Ou 
seja, em nome da empresa ILS, 

a empresa cliente XMI terá redigido uma carta e 
depois enviou-a para si mesma.

satélite detetou foCo 
de Calor no MoMento do 
aCidente aéreo no egito

um satélite militar dos estados unidos 
detetou um foco de calor proveniente do 

Airbus A321 russo que no sábado se despe-
nhou no deserto do Sinai, no egito, noticiou 
hoje a televisão norte-americana CNN.
O avião de passageiros, com destino a São Pe-

tersburgo, despenhou-se pouco tempo depois de 
levantar do aeroporto de Sharm el-Sheikh, ma-
tando todas as 224 pessoas a bordo.
Especialistas consideraram que o facto de des-

troços e cadáveres estarem espalhados por uma 
vasta área apontam para que o avião se tenha 
partido em pleno voo, um fenómeno raro mas 
não sem precedentes.
Os serviços de informações, tanto norte-ameri-

canos como egípcios, descartaram a hipótese de 
o aparelho ter sido atingido por um míssil dispa-
rado do solo, como reivindicou um grupo com 
ligações aos extremistas do Estado Islâmico.
Mas responsáveis da administração norte-ame-

ricana disseram hoje à CNN que um satélite mi-
litar detetou um foco de calor no momento do 
acidente, o que “sugere um acontecimento catas-

trófico” durante o voo. Entre as causas possíveis, 
segundo analistas, figuram a explosão de uma 
bomba no interior do aparelho, a explosão de um 
motor, um foco de incêndio provocado por um 
problema estrutural do avião ou o embate de des-
troços no solo. Investigadores iniciaram hoje no 
Cairo a análise das duas caixas negras do Airbus, 
uma das quais regista as conversas no ‘cockpit’ e 
a outra os dados técnicos do voo.
Da equipa fazem parte, além de investigado-

res russos e egípcios, peritos franceses e ale-
mães, como estipulam as normas do consórcio 
internacional Airbus.

HELDER MOUTINHO
26 de novembro de 2015, 20H 

OSCAR PETERSON CONCERT HALL
Universidade Concórdia, 7141 rua Sherbrooke Oeste, Montreal

ENTRADA LIVRE
A entrada é livre, devendo os interessados solicitar o seu bilhete 

de ingresso no Consulado-Geral de Portugal em Montreal 
ou na Caixa Desjardins Portuguesa. 

cipriano.tavares@mne.pt  
adriana.simoes@desjardins.com 

514-842-8077, ext. 233 

MAIS SE INFORMA, QUE O NÚMERO DE BILHETES DISPONÍVEL É LIMITADO.

Helder Moutinho

Consulado-Geral de Portugal em Montreal
apresenta

este evento tem o patrocínio de:
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tel.: 514.943.7907

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

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

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

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

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
3 De NOVeMBrO De 2015
1 eurO = CAD 1.450680

4245 Boul. st-Laurent Tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
4 DE NOvEmbrO                 
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 mitos
06:01 O direito e o avesso
07:02 Online 3Estreia
07:14 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 mitos
10:13 a praça
12:51 Jornal de desporto
13:15 Eixo norte sul
13:48 Hora dos 
 portugueses (diário)
14:06 O preço Certo
15:00 telejornal
15:56 Online 3
16:08 agora nós
18:01 Zig Zag
18:40 Hora dos 
 portugueses (diário)
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:30 palavra aos 
 diretores
21:02 bem-vindos a beirais
21:48 Os nossos dias
22:32 grande Entrevista
 Luís amado
23:24 telejornal açores
23:58 telejornal madeira
00:28 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
5 DE NOvEmbrO                    
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 a beleza Custa?
06:00 grande Entrevista
 Luís amado
07:00 Online 3
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 a beleza Custa?

10:13 a praça
13:00 Jornal de desporto
13:30 Eixo norte sul
14:00 Hora dos 
 portugueses (diário)
14:12 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 as palavras 
 e os atosdireto
16:05 agora nós
18:30 Zig Zag
18:45 Hora dos 
 portugueses (diário)
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:30 as palavras e os atos
21:00 bem-vindos a beirais
21:25 Os nossos dias
22:30 grande área
23:30 telejornal açores
00:00 telejornal madeira
00:30 5 para a meia-noite

sExtA-fEIrA
6 DE NOvEmbrO                 
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 Cinema português
06:00 grande área
07:00 Online 3
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 Cinema português
10:13 a praça
13:00 Jornal de desporto
13:30 Eixo norte sul
14:00Hora dos 
 portugueses (diário)
14:12 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:45 agora nós
18:30 Zig Zag
18:45 Hora dos 
 portugueses (diário)
19:00 24 Horasdireto

ProgrAmAção semAnAl

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

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

AstrólOgO – grANDE méDIum vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395 fAlO pOrtuguês

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl
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ANtóNIO mArtINs bENtO
Faleceu em Ontário, a 31 de outubro 
de 2015, com a idade de 86 anos, o 
sr. antónio martins bento, natural de 
Quatro ribeiras, terceira, açores.
deixa na dor sua esposa Clarinha, 
seus filhos/as Dília, António, Emanuel 
e marília, netos/as, irmãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
a família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que, de qual-
quer forma, se lhes associaram nes-
te momento de dor. a todos o nosso 
obrigado pelo vosso conforto. bem-Haja.

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

emPregos

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 ne-
cessário. 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.

A pADArIA NOtrE mAIsON 
procura cozinheiro/a especializado/a em cozinha 

portuguesa tradicional. 514-844-2169

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

Acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

serViços

renoVaÇÕes ferreira inC.
serVindo a CoMunidade, fazeMos renoVa-
ÇÕes, Casa de banHo, CozinHas, gybroC, pin-
turas, e Muito Mais.

estiMaÇão gratuita
r. ferreira: 514-655-7168

AlugA-se

Aluga-se 31/2 perto do
metro cremazie e o Marché

central, todo renovado. Livre
imediatamente. 514-331-1738

pAvé bOIsbrIAND
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-

cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

†mArIA AlbErtINA DE sOusA mOtA
1918 – 2015

Faleceu em montreal, no dia 02 
de novembro de 2015, com 96 
anos de idade, maria albertina de 
sousa, natural de Lomba da maia, 
ribeira grande, açores, viúva de 
raul de Couto mota.
Deixa na dor os filhos Diniz Mota 
(Zenaide), Luis mota, José nuno 
Mota (Líduina), as filhas Flávia de 
Couto e maria de Fátima de Cou-
to, os/as netos/as, os/as bisnetos/
as, assim como restantes familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
MAGNus POiriEr inc 
6825, rue sherbrooke Est, Montréal
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues   
cel. 514-918-1848

O velório terá lugar, hoje, quarta-feira, 4 de novembro 
de 2015 das 18h às 22h, e amanhã quinta-feira, dia 05 
de novembro de 2015 a partir das 8h30. segue-se a 
missa de corpo presente às 10h na igreja santa Cruz, 
situada no 60, rachel o. em montreal. será sepultada 
em cripta, no mausoléu santa rita, no Cemitério Le re-
pos st-François d’assise.
renovam com profunda saudade, a missa do sétimo 
dia, no domingo dia 08 de novembro de 2015, às 11h30 
na igreja santa Cruz. a missa de um mês de falecimen-
to terá lugar na quarta-feira 2 de dezembro de 2015, às 
18h30 na igreja santa Cruz.
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-Haja.

† jOÃO mENDONÇA
Faleceu em montreal, no dia 
30 de outubro de 2015, com a 
idade de 71 anos, o sr. João 
mendonça, natural da maia, 
são miguel, açores, esposo da 
sra. berta rei.
deixa na dor, sua esposa, 
seus filhos Luís Manuel e João 
manuel Jr. (teresa pacheco), 
seus/as netos/as anthony, 
Cassandra, amanda, Jordan 
anthony, ashley, irmãos/as, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

O velório terá lugar, hoje, 4 de novembro de 2015, das 
8h às 11h. a missa de corpo presente na igreja santa 
Cruz às 11h30, e será sepultado no cemitério notre-
dame-des-neiges. renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo dia que se realisa quinta-feira, 5 de 
novembro, às 18h30 na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Haja.

† rAmIrO rEIs
Faleceu em montreal, no dia 27 de 
outubro de 2015, com a idade de 54 
anos, o sr. ramiro reis, natural de 
tortosendo, portugal.
Deixa na dor, seus filhos James 
e brian, seus pais antónio reis 
e italvina tiago, seu irmão José, 
sobrinhos/as, familiares, e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a missa de corpo presente foi sexta-feira, 30 de outubro 
de 2015, às 10h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado no 
cemitério repos saint-François d’assise.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Haja.

† mANuEl pAulO

Faleceu em Leiria, no dia 3 de 
novembro de 2015, com a idade de 
84 anos, o sr. manuel paulo, natural 
de telhados grandes, são bento, 
porto mós, Leiria, portugal.
deixa na dor, sua esposa angelina 
silvério Ferraria, suas filhas alda 
paulo e Zélia paulo (Eliseu), neto 
steve e netas marlene, Joana, 
inês e Filipa, irmão Joaquim paulo, 
sobrinhos, familiares e amigos.
Haverá uma missa do sétimo dia, 
terça-feira, 10 de novembro de 2015 na igreja santa 
Cruz. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Haja.

Precisa-se de um trabalhador em 
manutenção geral de edifícios co-
merciais, deve ser desembaraçado 
e dinâmico para uma companhia 

de imóveis. bom salário para can-
didato com experiência.

t 514-355-7171 | info@plexon.ca

†

† thérèsE tEllIEr légAré
1928-2015

Faleceu no hospital anna-Laberge, 
no 1 de novembro de 2015, com a 
idade de 87 anos, a sra.thérèse 
tellier Légaré, esposa de Jacques 
Légaré.
Deixa na dor, o seu esposo, filhos/
as danielle, sylvain (France) e Fran-
çois (sylvie), netos/as andréane, 
mathieu, sabrina, Chloé, (e seus 
cônjuges), bisneta Jade, seus/as ir-
mãos/as, cuidados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 boul. st-Martin, E., Laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório terá lugar, amanha, quinta-feira, 5 de novem-
bro às 13h. O funeral será no mesmo dia, às 16h.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Haja.

café A bola
Precisa-se de pessoa 

para servir à mesa 
e trabalhar no bar. 

Deve falar português e 
francês.

438-879-9926
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JOrge COrreIA
JcOrrEiA@AvOzDEPOrtuGAL.cOM

prinCípios repugnantes ou repugnânCia por prinCípios?

gostaria de apresentar 
duas situações que à pri-

meira vista nada parecem ter 
de semelhantes mas que na 
realidade são muito idênticas 

por partilharem o mesmo fundo, ou a falta dele, 
dependendo da perspetiva.
1. Na semana passada durante um jogo de hóquei 

no gelo entre os Pittsburgh Penguins e os Buffa-
lo Sabres, o treinador desta equipa (que já havia 
sido treinador dos Penguins) oferece um puk a 
uma criança que assistia ao jogo tendo-o atirado 
por cima da vedação. Surpreendentemente, um ho-
mem aparentando idade madura que se encontrava 
próximo também a assistir ao jogo levanta-se e in-
tercepta o puk que era dirigido à criança, nunca o 
devolvendo a esta.

2. A 4 de Outubro António Costa perde as elei-
ções em Portugal, arriscando-se a ver a sua posi-
ção como líder do PS (Partido Socialista) ameaça-
da. Num golpe de aproveitamento da conjetura e 
duma particularidade da constituição Portuguesa 
que prevê que nos últimos 6 meses de mandato de 
um Presidente da República, este não possa demitir 
governos e convocar eleições, conjuntamente com 
o facto de que o PS com o PCP (Partido Comunista 
Português) e o BE (Bloco de Esquerda) possuem 
mais deputados na assembleia do que a coligação 
vencedora (com minoria) das eleições, António 
Costa prepara-se para derrubar o governo para sus-
tentar a sua posição fragilizada. Só a posição de 
Primeiro-Ministro poderia salvar Costa da lideran-
ça depois de ter prometido muito e obtido pouco.
Pergunta-se o caro eleitor: como poderão estas 

duas situações partilharem qualquer similaridade? 
Mas na realidade partilham e muito. Coloquemos 
de lado as simpatias ideológicas, partidárias, pes-

soais e outras que possam haver. No primeiro caso 
duvido que haja alguém que discorde que aquilo 
nunca se faz a uma criança. A baixeza do ato é de 
tal forma evidente e chocante que repugna pelo 
facto de que a pessoa que faz isso, pela idade que 
aparentava, deveria ter juízo e princípios que lhe 
bloqueassem qualquer ato ou mesmo pensamento 
de fazer tal coisa. Contudo a inconsciência e falta 
de vergonha é total. Na realidade tal “cavalheiro” 
não cometeu nenhum crime e legalmente não tem 
que sofrer qualquer processo muito menos penali-
dade pelo ato ignóbil que cometeu.
Regressemos agora à situação portuguesa. Per-

mitam-me que insista na capacidade do amigo 
leitor em se alhear de simpatias ideológicas, par-
tidárias, pessoais, de conjetura ou de outras que 
possam toldar o seu julgamento. Convido-o mes-
mo a ignorar os programas de cada força partidá-
ria e as diversas personalidades que a povoam ou 
povoaram recentemente ou num passado remoto. 
Concentremo-nos apenas nas atitudes do líder do 
PS e dos seus correligionários próximos. Coloca-se 
numa posição de vencedor fictício e sujeita o país 
e os portugueses a um derrube governamental pré-
-anunciado, aproveitando-se de uma conjetura que 
não permite às outras forças políticas defenderem a 
sua posição perante os portugueses e pior, contra-
riando uma votação expressa de forma clara, tudo 
apenas para conquistar a cadeira do poder e assim 
salvar a própria pele no meio político onde se inse-
re. Mais, numa postura de afronta soberba afirma 
pelo menos por atos que deixou de haver respeito 
por quaisquer regras de cavalheirismo existente na 
assembleia da república e elege o presidente desta 
assembleia da sua própria cor política contrariando 
um existente acordo de cavalheiros não escrito so-
bre isto.
Alguns leitores poderão ainda continuar insistin-

do: “bom, no primeiro caso era uma criança e mal-
dades contra crianças não augura boa moral, no se-
gundo caso trata-se de pura luta política, estes dois 
casos não são comparáveis”. Pois aqui é que se en-
ganam. Colocando de parte as idades dos interve-
nientes, todos concordarão que nunca se intercepta 
nenhum objeto que uma pessoa dirige a outra com 
a intenção de se apoderar desse objeto indevida-
mente. No mínimo é má educação. As atitudes de 
António Costa refletem este tipo de atitude, de in-
terceptar e se apoderar indevidamente duma vitória 
eleitoral, claramente expressa pelos portugueses na 
urnas. Cheguei aqui neste espaço a lamentar a falta 
de incisividade de António Seguro na “limpeza” e 
remodelação do PS para um partido mais moderno 
e voltado para o futuro, contudo nunca se imagina-
ria uma atitude destas do PS ainda para mais com 
defesa de muitos correligionários. O PSD e o CDS 
também têm muitos telhados de vidro, naturalmen-
te, e muitos erros cometidos, muitos compromissos 
que ficaram para trás que nunca se esclareceram e 
nunca se concretizaram, contudo os erros de uns 
não justificam os erros de outros.
Numa época em que os portugueses exigiram co-

laboração às forças partidárias e todas elas, sem 
exceção, demonstram a sua heterogeneidade e in-
capacidade para chegar a compromissos, torna-se 
ainda mais difícil compreender atitudes que con-
trariam as mais simples regras de boa convivência 
humana, e consequentemente, de convivência em 
sociedade. É caso para perguntar: será que cami-
nhamos para uma sociedade baseada em princípios 
repugnantes ou simplesmente para a total ausência 
de princípios motivada por uma repugnância pelos 
mesmos?
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 p j v E D
1-Manchester city 25 11 8 1 2
2-Arsenal 25 11 8 1 2
3-Leicester City 22 11 6 4 1
4-man. united 21 11 6 3 2
5-tottenham 20 11 5 5 1
6-West Ham 20 11 6 2 3
7-southampton 17 11 4 5 2
8-Liverpool 17 11 4 5 2
9-Everton 16 11 4 4 3
10-Crystal palace 16 11 5 1 5
11-Watford 16 11 4 4 3
12-West bromwich 14 11 4 2 5
13-swansea City 13 11 3 4 4
14-stoke City 13 11 3 4 4
15-Chelsea 11 11 3 2 6
16-norwich City 9 11 2 3 6
17-aFC bournemouth 8 11 2 2 7
18-newcastle 7 11 1 4 6
19-sunderland 6 11 1 3 7
20-aston villa 4 11 1 1 9

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1-fiorentina 24 11 8 0 3
2-internazionale 24 11 7 3 1
3-roma 23 11 7 2 2
4-napoli 22 11 6 4 1
5-milan 19 11 6 1 4
6-sassuolo 19 11 5 4 2
7-Lazio 18 11 6 0 5
8-atalanta 17 11 5 2 4
9-sampdoria 16 11 4 4 3
10-Juventus 15 11 4 3 4
11-torino 15 11 4 3 4
12-Empoli 14 11 4 2 5
13-Chievo 13 11 3 4 4
14-udinese 12 11 3 3 5
15-genoa 12 11 3 3 5
16-palermo 11 11 3 2 6
17-Frosinone 10 11 3 1 7
18-bologna 9 11 3 0 8
19-Hellas verona 6 11 0 6 5
20-Carpi 6 11 1 3 7

 p j v E D
1-Paris sG 32 12 10 2 0
2-Lyon 22 12 6 4 2
3-angers 22 12 6 4 2
4-saint-étienne 22 12 7 1 4
5-Caen 21 12 7 0 5
6-monaco 20 12 5 5 2
7-nice 18 11 5 3 3
8-Lorient 17 12 4 5 3
9-rennes 17 12 4 5 3
10-nantes 16 11 5 1 5
11-guingamp 16 12 4 4 4
12-marseille 15 12 4 3 5
13-stade de reims 15 12 4 3 5
14-bordeaux 14 12 3 5 4
15-bastia 13 12 4 1 7
16-Lille 12 12 2 6 4
17-montpellier 9 12 2 3 7
18-gFC ajaccio 9 12 2 3 7
19-toulouse 9 12 1 6 5
20-troyes 4 12 0 4 8

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. München 31 11 10 1 0
2-b. Dortmund 26 11 8 2 1
3-Wolfsburg 21 11 6 3 2
4-schalke 04 20 11 6 2 3
5-b. m’gladbach 18 11 6 0 5
6-Hertha bsC 17 11 5 2 4
7-b. Leverkusen 17 11 5 2 4
8-FC ingolstadt  15 11 4 3 4
9-FC Köln 15 11 4 3 4
10-Hamburger sv 14 11 4 2 5
11-E. Frankfurt 13 11 3 4 4
12-Fsv mainz 05 13 11 4 1 6
13-darmstadt 98 13 11 3 4 4
14-Hannover 96 11 11 3 2 6
15-stuttgart 10 11 3 1 7
16-W. bremen 10 11 3 1 7
17-tsg Hof 7 11 1 4 6
18-FC augsburg 6 11 1 3 7

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-real Madrid 24 10 7 3 0
2-barcelona 24 10 8 0 2
3-Celta de vigo 21 10 6 3 1
4-villarreal 20 10 6 2 2
5-atlético madrid 20 10 6 2 2
6-Eibar 16 10 4 4 2
7-valencia 15 10 4 3 3
8-athletic 14 10 4 2 4
9-deportivo 14 10 3 5 2
10-Espanyol 13 10 4 1 5
11-real betis 12 10 3 3 4
12-sevilla 12 10 3 3 4
13-sporting gijón 12 10 3 3 4
14-getafe 10 10 3 1 6
15-rayo vallecano 10 10 3 1 6
16-málaga 9 10 2 3 5
17-real sociedad 9 10 2 3 5
18-granada 7 10 1 4 5
19-Las palmas 6 10 1 3 6
20-Levante 6 10 1 3 6

eSPanha
lIga BBVa

30/12: grp.b Oriental - moreirense 
 grp.C sporting - paços Ferreira 
 grp.C portimonense - arouca 
 grp.a Famalicão - Feirense 
 Grp.B Benfica - Nacional 
 grp.d braga - belenenses 
 grp.d Leixões - rio ave 
 grp.a FC porto - marítimo 
20/01 Grp.B Oriental - Benfica 
 grp.a Famalicão - FC porto 
 grp.a Feirense - marítimo 
 grp.b moreirense - nacional 
 grp.C portimonense - sporting 
 grp.d Leixões - braga 
 grp.d rio ave - belenenses 
 grp.C arouca - paços Ferreira 
27/01 Grp.B Moreirense - Benfica 
 grp.C arouca - sporting 
 grp.C p. Ferreira - portimonense 
 grp.b nacional - Oriental

30/12 grp.b Oriental - moreirense 
 grp.C sporting - paços Ferreira 
 grp.C portimonense - arouca 
 grp.a Famalicão - Feirense 
 Grp.B Benfica - Nacional 
 grp.d braga - belenenses 
 grp.d Leixões - rio ave 
 grp.a FC porto - marítimo 
20/01 Grp.B Oriental - Benfica 
 grp.a Famalicão - FC porto 
 grp.a Feirense - marítimo 
 grp.b moreirense - nacional 
 grp.C portimonense - sporting 
 grp.d Leixões - braga 
 grp.d rio ave - belenenses 
 grp.C arouca - paços Ferreira 
27/01 Grp.B Moreirense - Benfica 
 grp.C arouca - sporting 
 grp.C paços Ferreira - portimonense 
 grp.b nacional - Oriental

3/11 grp.d b. m’gladbach 1-1 Juventus
 grp.d sevilla 1-3 manchester City
 Grp.C Benfica 2-1 Galatasaray
 grp.a real madrid 1-0 paris sg
 grp.a s. donetsk 4-0 malmö
 grp.b man. united 1-0 CsKa moskva
 grp.b psv 2-0 Wolfsburg
 grp.C astana 0-0 atlético madrid
4/11 grp.F b. münchen 19:45 arsenal
 grp.E roma 19:45 bayer Lever.
 grp.E barcelona 19:45 batE borisov
 grp.F Olympiacos 19:45 dinamo Zagreb
 grp.H Lyon 19:45 Zenit
 grp.g maccabi  19:45 FC porto
 grp.H gent 19:45 valencia
 grp.g Chelsea 19:45 dynamo Kyiv

F1: 23 aNOs DEPOis  DE NiGEL MaNsELL...

niCo rosberg VenCe gp do MéxiCo 2015

Nico rosberg, da Merce-
des, venceu o primeiro, e 

isto depois de uma ausencia 
de vinte e três anos, o grande 
Prémio do México da Fór-

MuLA 1... um circuito verdadeiramente 
fabuloso ,com umas infra-estruturas super 
modernas e uma visibilidade  impecavel  que 
permite aos fans deste  cativante despor-
to motorizado  de assistirem ao espetaculo  
como em nenhum outro circuito...caso para 
dizer e...VIVA MéxICO .

O segundo lugar foi para o  seu companheiro  
de equipa o britânico Lewis Hamilton e o fin-
landês Valtteri Bottas, da Williams em terceiro 
a fechar o pódio .
A corrida foi marcada pela gestão dos pneus 

e dos travoes , tal como reclamava o circuito. 
Rosberg largou bem e conseguiu obter o co-
mando da prova desde o seu início, perdendo-o 
somente durante as suas duas paradas nas bo-
xes, mas logo em seguida retomando sem qual-
quer dificuldade. Hamilton, por sua vez, tentou 
uma manobra na largada, mas não chegou nem 
perto de ser bemsucedida. 
O momento mais claro de ‘disputa’ da dupla 

foi quando a Mercedes, vendo a sua vantagem 

HéLDer DIAS
HDiAs@AvOzDEPOrtuGAL.cOM na pista para os adversários, decidiu chamar os 

seus  pilotos para uma segunda parada... foi en-
tão que  a disputa  começou. O alemão acatou 
a decisão e logo foi para as boxes, enquanto o 
inglês questionou e chegou a ameaçar não tro-
car os seus  pneus, que, para ele, estavam bons. 
Fizesse isso, Hamilton poderia ter vencido, 
enquanto Rosberg poderia se sentir traído. Foi 
uma corrida incrível”, refletiu Rosberg no pó-
dio. “Foi uma grande luta com Lewis, ele pilo-
tou realmente bem, mas estou realmente feliz 
por vencer, e este é o melhor pódio do ano!” 
Rosberg diz que ele ficou preocupado somente 
quando o carro de seguranca foi enviado para 
a pista depois do acidente de Sebastian Vettel, 
logo após a Mercedes ter mudado a estratégia 
dos seus pilotos para duas paradas. “Eu não 
queria entrar nos boxes já que estava realmente 
confortável e tinha uma boa vantagem para o 
Lewis”, disse Rosberg. 
O brasileiro Felipe Massa, chegou na sexta po-

sição, seguido pelo alemão Nico Hulkenberg, 
da Force India, e pelo piloto da casa Sergio 
Perez, companheiro de Hulkenberg. Perez con-
seguiu um feito incrível que foi completar 53 
voltas nos pneus médios da Pirelli em frente ao 
seu animado público. 
Fernando Alonso diz que seu abandono da cor-

rida  não foi uma surpresa. O espanhol confir-
mou que ele sabia sobre um problema no MGU-
-H e esperava abandonar depois de uma volta, 
mas optou em levar o carro para o grid mesmo 
assim, para agradar os fãs. “Eu tinha um proble-
ma no MGU-H. Nós percebemos isto no sábado  
à noite, e confirmámos hoje de manhã ”, disse 
o piloto. “Não há mais tempo para substituir, 
então as opções eram não iniciar a corrida, ou 
tentar fazer o máximo que podíamos – sabendo 
que uma volta poderia ser o máximo”. “Em res-
peito aos fãs nós tentámos correr, e a primeira 
volta foi divertida, pelo menos as três primeiras 
curvas”. “É uma vergonha, uma das melhores 
corridas do ano e nós não pudemos nem partici-
par. Eu irei para o aeroporto, e tentarei esquecer 
esta corrida o mais rápido que puder”, concluiu.
Próximo encontro dentro de duas semanas 

no grande Prémio do Brasil em Interlagos.
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1-FC Porto B 27 13 8 3 2 27 16
2-Portimonense 23 13 6 5 2 20 17
3-Sporting B 22 13 6 4 3 17 12
4-Atlético CP 21 13 6 3 4 15 12
5-Chaves 20 13 5 5 3 16 12
6-Feirense 20 13 4 8 1 17 15
7-Ac. Viseu 20 13 5 5 3 13 12
8-Penafiel	 19	 13	 5	 4	 4	 14	 14
9-SC	Braga	B	 19	 13	 5	 4	 4	 15	 14
10-Famalicão	 19	 13	 4	 7	 2	 18	 15
11-Desp.	Aves	 19	 13	 5	 4	 4	 13	 12
12-Freamunde 18 13 5 3 5 13 10
13-Gil Vicente 18 13 5 3 5 16 12
14-Varzim 17 13 5 2 6 15 18
15-Farense 17 13 5 2 6 15 15
16-V. Guimarães B 17 13 4 5 4 14 16
17-Benfica	B	 17	 13	 5	 2	 6	 16	 15
18-Mafra 16 13 4 4 5 11 11
19-Olhanense	 16	 13	 4	 4	 5	 12	 15
20-Sp. Covilhã 14 13 3 5 5 11 18
21-Santa Clara 14 13 4 2 7 13 15
22-Leixões 10 13 2 4 7 11 18
23-Oriental	 9	 13	 2	 3	 8	 15	 23
24-UD	Oliveirense	 8	 13	 1	 5	 7	 9	 19

  P J V E D GM GS

1-Sporting	 23	 9	 7	 2	 0	 18	 5
2-FC Porto 18 8 5 3 0 16 4
3-Rio	Ave	 18	 9	 5	 3	 1	 15	 9
4-Braga	 17	 9	 5	 2	 2	 16	 4
5-Benfica	 15	 8	 5	 0	 3	 20	 7
6-V.	Setúbal	 14	 9	 3	 5	 1	 16	 12
7-Paços	Ferreira	 14	 9	 4	 2	 3	 9	 10
8-Estoril	Praia	 13	 9	 4	 1	 4	 8	 11
9-Arouca	 12	 9	 2	 6	 1	 8	 7
10-Marítimo	 11	 9	 3	 2	 4	 11	 14
11-Belenenses	 10	 9	 2	 4	 3	 10	 21
12-V.	Guimarães	 10	 9	 2	 4	 3	 7	 13
13-Boavista	 9	 9	 2	 3	 4	 5	 9
14-Nacional	 8	 9	 2	 2	 5	 6	 9
15-U. Madeira 6 7 1 3 3 3 5
16-Tondela	 5	 9	 1	 2	 6	 4	 12
17-Académica	 5	 9	 1	 2	 6	 4	 15
18-Moreirense	 4	 9	 0	 4	 5

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
tondela 0-4 benfica

braga 4-0 belenenses
sporting 1-0 Estoril praia
académica 1-1 moreirense

v. setúbal 0-0 arouca
rio Ave 1-0 nacional
boavista 0-1 Marítimo

p. Ferreira 0-1 v. Guimarães 
u. madeira ADI FC porto

PróxImA jornAdA
06/11 E. praia 15:30 académica
07/11 v. guimarães 15:45 nacional
08/11 Benfica 11:00 Boavista
  marítimo 11:00 rio ave
  moreirense 11:00 p. Ferreira
  FC porto 13:15 v. setúbal
  arouca 15:30 sporting
09/11 belenenses 14:00 tondela
  u. madeira 16:00 braga

oS melhoreS mArcAdoreS dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1- Jonas [Benfica]  8  8
2- Islam Slimani [Sporting]  9  6
3- Dyego Sousa [Marítimo]  8  5
3- André Claro [V. Setúbal]  9  5

F1: 23 aNOs DEPOis  DE NiGEL MaNsELL...

niCo rosberg VenCe gp do MéxiCo 2015

sporting é o Clube Que Conta CoM
Mais grandes penalidades a faVor
Clube de Alvalade somou a quinta 

grande penalidade assinalada a seu 
favor, deixando o SC Braga para trás, 
que soma menos uma na primeira liga. 
O Sporting é o clube que contabiliza mais 

grandes penalidades assinaladas na presen-
te edição da liga portuguesa. Com o castigo 
máximo sinalizado este sábado na vitória 
(1-0) frente ao Estoril, a turma de Alvalade 
soma agora cinco. Os outros quatro penal-

ties foram marcados contra Tondela, Aca-
démica (duas vezes) e Rio Ave, segundo 
dá conta O Jogo. A turma verde e branca 
apenas converteu quatro deles, tendo falha-
do diante da Académica. Adrien Silva é o 
marcador de serviço, contabilizando duas, 

enquanto Aquilani e Teo Gutiérrez conver-
teram uma cada, segundo o Zerozero. O ri-
val Benfica apenas contabiliza um livre de 
onze metros a seu favor, tal como o Esto-
ril. Já o FC Porto ainda não teve uma única 
grande penalidade assinalada a seu favor. O 
SC Braga surge na peugada dos ‘leões’ com 
quatro, convertendo apenas três, enquanto 
o Paços de Ferreira, teve menos uma (fez 
golo em duas delas). O Marítimo é a princi-

pal vítima, com quatro penalties marcados 
contra si, enquanto o Sporting conta com 
duas. FC Porto e Benfica ainda não viram 
os árbitros assinalarem qualquer penálti 
contra a sua equipa.

aVião Que transportaVa eQuipa do
fC porto desViado para porto santo

A aeronave que transportava a comitiva 
‘azul e branca’ foi afetada pelo mau 

tempo. O avião do FC Porto sofreu esta 
sexta-feira um desvio para o aeroporto de 
Porto Santo depois de o piloto que dirigia 
a aeronave ter considerado que esta era a 
melhor alternativa face ao vento forte e 
chuva que se fazia sentir na região de San-

ta Cruz. O piloto chegou a fazer uma apro-
ximação à pista, mas no momento da ater-
ragem abortou por falta de condições de 
segurança. A formação orientada por Julen 
Lopetegui irá enfrentar amanhã, sábado, o 
União da Madeira, uma partida que será 
disputada no estádio onde habitualmente 
atua o Nacional da Madeira.

MourinHo seM palaVras para
desCreVer a derrota do CHelsea
José Mourinho não foi capaz de tecer 

qualquer comentário à derrota do Chel-
sea frente ao Liverpool. A derrota do Chel-
sea frente ao Liverpool, por 3-1, foi ines-
perada para todos, especialmente para José 
Mourinho. Confrontado, na flash interview 
após o final do jogo, com perguntas acerca 
do desempenho da sua equipa, o treinador 

português respondeu com um simples “Não 
tenho nada a dizer”. 
A única mensagem transmitida pelo téc-

nico foi dirigida aos adeptos ‘blues’, aos 
quais disse que “não são estúpidos”, fa-
zendo alusão ao facto de, apesar da derro-
ta, terem entoado o seu nome nas bancadas 
de Stamford Bridge.
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MISSA PeLOS DeFuNTOS
Domingo, 8 de novembro pelas 12h00

Missa em português
no mausoléu Saint-François


