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Aristides de sousA, 
um Herói AbAndonAdo 

Quem Quer rtP/Açores
e rtP 3 no CAnAdá?
Quarta-feira passada, 14 de se-

tembro de 2016, os meios de 
comunicação social e associativos 
foram convidados a encontrarem-
-se com o presidente do Conselho 
de administração da RTP S. A., 
o Dr. Gonçalo Reis, e Dr. Lopes 
Araújo. O encontro foi realizado, 

pelo intermédio do Consulado ge-
ral de Portugal em Montreal, no 
restaurante Boca Ibérica.
O presidente do Conselho de admi-

nistração da RTP S. A., o Dr. Gon-
çalo Reis esteve em Montreal, para 
participar ao Public Broadcasters 

Continuação na página 4

Foi a posição que tomou aquele 
que é o hoje um herói mas que 

morreu no abandono, na miséria e 
no olvido. Aristides de Sousa Men-
des, cônsul de Bordéus salvou 30 
000 refugiados: judeus, ciganos e 
anti-nazistas. 
O mundo inteiro conhece justamen-

te o nome Schindler, o alemão que  
ao dar trabalho em sua empresa im-
pediu que fossem levados para cam-
pos de concentração 1200 judeus. 
Então  porque razão o nome Aris-
tides de Sousa Mendes não é ainda 

mais conhecido sendo que salvou 10 
000 judeus? Falamos com orgulho 
e razão dos grandes heróis portu-
gueses como: D. Afonso Henriques, 
Vasco da Gama e Camões. Também 
falamos de Fátima, Amalia e Eusé-
bio. No entanto quando o tema não é 
descobertas, fado ou futebol, não in-
teressa às massas. Devo admitir que 
pouco ou nada eu sabia sobre este 
grande homem que preferiu  “mais 
estar com Deus contra o homem, do 
que com o homem contra Deus.”

Continuação na página 6
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PALAvRA DO DIReTOR

A GlobAlizAção eConómiCA está nAs 
FirmAs trAnsACionAis à mArGem dAs 
leis e dos imPostos Constituindo 

tAlvez umA AmeAçA Ao PróPrio estAdo

A queda no número de trabalhadores no mundo desenvolvido é 
óbvia. na prática nos países desenvolvidos  e em muitas outras 
partes do globo, estamos novamente a viver uma transferência 

de populações em massa no rescaldo das tensões, que emergiram entre 
os aspetos: económicos, tecnológicos, cultural e outros.
No campo mesmo em áreas de produção agrícola como o Canadá, é um 

deserto verde onde os seres humanos mal são visíveis fora dos seus carros 
e nas pequenas vilas.  A desordem do mundo é real... Poderá tudo isto ser 
novamente colocado sob alguma forma de controlar a cultura e o trabalho 
global?  Ou porque as desigualdades de crescimento criadas  pela globali-
zação descontrolada do mercado livre são incubadoras naturais de instabi-
lidade e de ressentimentos. 
Até as eleições no dia 8 de Novembro nos Estados Unidos assumem um 

assustador poder de retórica, de agressão, de mentiras conhecidas, que per-
mite que um grupo de loucos políticos radicais de direita encontre a sua 
expressão na mais profunda divisão política e cultural dos americanos. 
Isto porque gostemos ou não, os Estados Unidos continuaram a ser uma 
superpotência. Esperemos apenas que sejam um poder menos perigoso.
É verdade que os países desenvolvidos são altamente urbanizados e aqui 

assumiu também a forma de uma desesperada fuga do campo. O que está 
a acontecer é um crescimento nominalmente suburbanizado de áreas em 
redor do centro das cidades. A transformação altera dramaticamente o 
equilibrio político e educacional, uma vez que os efeitos sociais e cultu-
rais generalizados dificilmente podem ser separados dos efeitos culturais e 
sociais da súbita revolução nos meios de comunicação públicos e pessoais 
em que todos nos envolvemos.
A maior mudança social do século passado foi a emancipação das mu-

lheres, sobretudo indicada  pelo grau em que conseguiram alcançar ou até 
mesmo ultrapassar a educação dos homens, embora haja partes do mundo 
onde essa mudança se encontra ainda terrivelmente atrasada, estando tam-
bém em conflito com crenças e poderes políticos.
De uma forma ou de outra o Estado de direito da Europa Ocidental nos 

anos 80, o consumo público, isto é a fatia do «PIB» usada para gastos pú-
blicos, não para consumo privado ou para investimento, chegou a um total 
situado entre os 25 e 35 por cento. Depois a prontidão dos cidadãos não só 
em deixar que as autoridades públicas lhes cobrassem impostos elevados 
com o objetivo  de juntar somas elevadas, como também em serem convo-
cados para combater e morrer pelo seu país, aos milhões no decorrer das 
guerras do século passado.
Esta ascensão dos Estados modernos foi contínua, ocorrendo independen-

temente da ideologia ou da organização política dos governos... A tendên-
cia está a ser revertida lentamente para bem dos povos e da paz no mundo, 
mas  ainda temos uma economia baseada em impostos sem sentido, em 
firmas privadas e transnacionais que estão a fazer todos os possíveis para 
existir à margem de leis dos Estados e impostos o que limita severamente 
a habilidade até dos grandes governos, para controlar as suas economias 
nacionais.
Na verdade graças ao mercado livre os Estados estão de facto a deixar 

muitas das suas mais tradicionais atividades diretas:  saúde, serviços pos-
tais, educação, polícia, prisões  e até mesmo partes vitais das Forças Ar-
madas nas mãos de contratantes privados e com fins lucrativos. Cerca de 
trinta mil ou mais desses  contratantes privados «contratados por quem?» 
estão em atividade no Iraque e outros países. Graças a este desenvolvimen-
to económico e social sem sentido... Tudo isto constitui talvez, até uma 
ameaça ao próprio Estado.

não HAviA neCessidAde

Foi apresentada pelo Gover-
no Regional mais uma solução 
para as obras de proteção da 
orla marítima junto do Porto de 
Pescas de Rabo de Peixe, exa-
tamente na zona onde têm de-

corrido várias derrocadas e criando muita insta-
bilidade no acesso à rua de São Sebastião. Esta 
obra irá custar 3,3 milhões de euros.  Como se 
sabe, o novo Porto de Pescas foi inaugurado no 
dia 7 de Dezembro de 2014 e a partir de então, a 
erosão ficou mais visível e acentuada e acelerou 
a deterioração da encosta, registando-se desa-
bamentos constantes na arriba e que foi a causa 
da morte de um cidadão de Rabo de Peixe. Esta 
situação seria completamente desnecessária, 
se dessem ouvidos à população, pois quando 
em 2012 decorriam as obras no Porto de Pes-
cas as pessoas começaram a perceber que a 
encosta começava a enfurnar, aparecendo uma 
concavidade nunca dantes ocorrida, dado que a 
incidência das ondas passou a malhar no exte-
rior da zona onde se construiu um contramolhe 
enraizado na ponta de S. Sebastião, pelo que se 
alertou, mesmo nos jornais para esta ocorrên-
cia, sem que se desse ouvidos aos alertas. Na 
memória descritiva e justificativa da ampliação 
do Porto de Pescas de Rabo de Peixe, houve 
a preocupação de fazer os levantamentos hi-
drográficos, sem que os topográficos da zona 
envolvente fossem alguma vez acautelados. No 
entanto, diz-se especificamente que “os terra-
plenos são limitados, do lado do mar, por es-
truturas pouco reflectoras, constituídas por re-
tenções marginais revestidas por enrocamento 
seleccionado, e do lado de terra pela base da ar-
riba que, nesta extensão, passa a ficar protegida 
da erosão marítima”, ou seja aquela zona dentro 
da baía do novo Porto estava assegurada e já 
no exterior, não havia proteção. De acordo com 
o Governo Regional, este projeto enquadra-se 
numa série de intervenções na orla costeira de 
Rabo de Peixe, desde 2011, chegando-se agora 
à conclusão que faz falta, nesta zona em con-
creto, fazer uma proteção da camada mais frágil 
da arriba, que é a zona mais baixa, que é pre-
cisamente onde as ondas batem porque já não 
se podem espraiar até ao Poço como acontecia 
anteriormente. A nota pública sobre o assunto 
refere que a obra de protecção da base da fa-
lésia com enrocamento numa extensão de 350 
metros, irá custar 3,3 milhões de euros e deverá 
ter início em Março ou Abril do próximo ano, es-
tando concluída antes de 2018. Uma pergunta 
se impõe: porque razão não foi feita atempada-
mente a prevista proteção, aproveitando-se o 
estaleiro das obras que estavam em curso para 
a proteção da zona mais baixa da arriba fora do 
perímetro do Porto, obras mandadas construir 
pelo Governo Regional dos Açores, numa adju-
dicação feita ao consórcio TECNOVIA Açores/
SOMAGUE Ediçor? Tudo seria mais fácil e com 
muitíssimos menos custos para o erário público 
que agora, para remendar a situação, terá que 
desembolsar mais de 3 milhões de euros que 
bem poderiam ir para outras necessidades, si-
tuação que provocou danos irreparáveis na orla 
marítima e que foram contestadas pela popula-
ção. Felizmente que a solução agora encontra-
da é considerada eficaz contra a erosão maríti-
ma, respeitando as preocupações paisagísticas 
e ambientais, dando mais proteção à rua de São 
Sebastião de Rabo de Peixe. Entretanto, esta 
obra será complementada de uma outra que ar-
ranca esta semana e que deverá estar concluí-
da em Novembro e que custará 130 mil euros, 
onde se prevê a proteção da crista da arriba, 
garantindo a segurança da estrada e das casas 
que se situam junto à falésia. 
Oxalá possamos aprender a lição.
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RenOvAÇÃO ReSIDenCIAL
InTeRIOR e eXTeRIOR

RuI MIGueL RODRIGueS
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉnOvATIOn

AgendA comunitáriA

eleição do novo Presidente
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no do-
mingo, 16 de outubro pelas 15h00 haverá eleições para 
a presidência da FPM. Para mais informações: 514-982-
0688, Wilson 514-826-2291 ou Pedro 514-952-1983.jORGe CORReIA

jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

ReABeRTuRA DAS
SeXTAS-FeIRAS COM uMA
DeSFOLHADA TRADICIOnAL

com o Grupo folclórico português 
de Montreal- Coração do Minho
ementa: sopa, sardinhas, febras, 

maçarocas, doces... e boa disposição.
Reserve já com Suzete: 514 593-5395 

ou Connie: 514 255-4849
venha sozinho, em família ou com amigos

a essa sua casa desde 1956.
Preço: 16 (sócios) 18 (adultos) crianças (15)

SeXTA-FeIRA 23 De SeTeMBRO, 19H

lídiA JorGe em montreAl
sábado, 24 de setembro: Les nuit des femmes qui chan-
tent… le Fado, espetáculo no Théâtre Outremont às 20h. 
Domingo, 25 de setembro: Révolutions et littératures 
ibériques - debate às 13h00 na “Maison des écrivains” si-
tuado no 3492, ave. Laval. Projeção do filme A Costa dos 
Murmúrios às 18h30 – Instituto Goethe. 2ª-Feira, dia 26 de 
setembro: Na Universidade de Montreal às 18h30, Lisez 
l´Europe (Eunic). Terça-Feira, dia 27 de setembro: Encon-
tro e debate literário com a participação da Revista Liberté e 
da União das escritoras e escritores do Quebeque às 17h00 
– Maison des écrivains.

PortuGAl irreConHeCível

Confesso que cada vez re-
conheço menos Portu-

gal, nomeadamente os seus 
intervenientes políticos. na minha vivência 
em terras lusitanas como geração pós 25 
de Abril, vivi os anos 80 e 90, assim como o 
início deste século assistindo à evolução da-
quele país em todos os sectores. Conheci de 
perto a vivência de pessoas de outra época, 
as suas qualidades e pontos a melhorar que 
caracterizam em geral a alma portuguesa. 
Compreendi, ou pelo menos julgo que com-

preendi algum do radicalismo remanescente 
do pós 25 de Abril, em que a persistência no 
poder de determinada forma de pensar e agir 
determinaria uma oposição igualmente feroz 
que na altura certa ultrapassaria o poder ins-
talado. Este momento veio, no entanto, o país 
vacilou, de tal forma que se não fossem alguns 
intervenientes, teríamos saltado de um modelo 
político restritivo para outro igualmente restri-
tivo. Na altura era compreensível, pois várias 
gerações não conheciam outra coisa, e a falta 
de conhecimento generalizada, alimentada por 
uma cultura que não via na educação uma fer-
ramenta de evolução, apenas viam no trabalho 
estável com a remuneração garantida o seu ob-
jetivo último. A evolução económica do país 
suplantou a evolução cultural, pois se o país se 
modernizou, o pensar de velhos fantasmas ain-
da assola à alma portuguesa ideais de outrora, 
obsoletos, desgastados e provados na prática 
como errados.
Assim não compreendo a regressão de certa 

camada da população, em especial mais jovem, 
no radicalismo, tanto de esquerda ou de direita, 
mas com especial preponderância na esquerda 
em Portugal. Não compreendo que uma gera-
ção que nasceu e principalmente cresceu em 
melhores condições de liberdade se sintam 
atraídos por formas políticas totalitaristas, 
restritivas da liberdade do cidadão, centraliza-
doras pretendendo dominar tudo e todos atra-
vés dos aparelhos do Estado. Em Portugal, em 
especial vejo uma profunda descaracterização 
do PS, que vendendo o seu ideal para poder 
angariar suporte para governar, continua a di-
vergir em relação à sua matriz criadora, enve-
redando pelo erro. Por exemplo, sabíamos que 
a pretensão de fazer crescer a economia pela 
procura interna seria uma “patetice”, como re-
feriu Daniel Bessa; que o rasgar de contratos 
de maneira prepotente afastaria os investido-
res internos ou externos, tão necessários para 
desenvolver e fazer crescer a economia; que a 

substituição de medidas de austeridade por ou-
tras medidas de austeridade seria o resultado 
da reversão que o PS negociara para ascender 
ao poder.
Os casos mais caricatos dos últimos dias, não 

fossem eles graves, foram os diversos desmen-
tidos entre membros do governo culminando 
com o erro tático político de Mário Centeno 
quando afirma a sua principal missão evitar um 
segundo resgate. Na realidade ele foi honesto 
na sua afirmação, no sentido que a orientação 
deste governo é de distribuir o que existe e o 
que não existe pelos grupos de interesse junto 
do estado, até ao limite do resgate, daí essa ser 
a missão número um de Mário Centeno.
Temos o segundo caso do novo imposto so-

bre o imobiliário, apresentado curiosamente 
não pelo governo efetivo mas pelo governo 
sombra que apoia o PS (leia-se Bloco de Es-
querda) pretendendo apenas atingir os “ricos” 
e não a classe média... o que é então ser-se rico 
ou classe média em Portugal? Uma família 
composta pelo casal e dois filhos, que preten-
da estar no limiar da pobreza, terá que ter um 
rendimento equivalente ao salário mínimo por 
cabeça. Se essa família tiver um rendimento 
líquido de 2000 Eur por mês (500 por indivi-
duo), terá que receber por ano 24.000 Eur, ou 
aproximadamente 35.000 Eur por ano brutos. 
Se essa família tiver o “azar” de receber al-
guma herança que compreenda propriedades, 
das quais não tire rendimento ou muito pouco 
que permita apenas pagar os impostos referen-
tes às mesmas, estará numa situação difícil, 
e não são tão poucos casos assim. Para além 
do mais, trata-se de taxar algo que já é taxado 
várias vezes, numa verdadeira caça fiscal aos 
bolsos dos contribuintes. Aonde estão os opo-
sitores à austeridade? Só porque a palavra rica 
foi aplicada na premissa do imposto, afastou-
-os a todos? 
Portugal culturalmente ainda alimenta a ideia 

individual de que todos são ricos à nossa volta 
menos nós, ideia essa que continua a prevale-
cer nas camadas mais jovens que alimentam 
esta nova vaga de radicalismo esquerdista, 
no caso de Portugal. O complexo pobre-rico 
permanece e intensifica-se de tal forma que 
esquecem que a riqueza tem que ser criada 
para ser distribuída, que não é limitando a li-
berdade individual que chegamos lá. A justiça 
social pode e deve coexistir com o empreen-
dedorismo, com a dinâmica de mercado, e 
lamento profundamente que a política portu-
guesa tenha empobrecido de tal forma que não 
seja capaz reconhecer este facto, afastando-se 
das premissas que desenvolveu o país nas dé-
cadas passadas, ainda que com muitos pontos 
a melhorar, enveredando agora por uma louca 
euforia de radicalismo totalitarista e populista.

GAlA dos ArtistAs
Organiza-se o Gala dos Artistas no 12 de novembro de 
2016 às 19h na grande sala da Santa Cruz. A festa será 
animada com o grande artista Paulo Ribeiro, o vocalista do 
grupo Bandalusa, e Eddy Sousa com o seu grupo privado. 
Para mais informações: Maria José 514-255-2021

JAntAr do CorAl dA sAntA Cruz
A festa é a 8 de outubro às 19h30 na grande sala da San-
ta Cruz. A festa será animada pelo DJ Alex Moreira. Para 
mais informações ou reservas: 514-844-1011
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4ª-fEIrA 21 DE sEtEmbrO                
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:45 Hora dos Portugueses
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Palavra aos Diretores
21:00 Os Boys
21:45 Os Nossos Dias
22:30 Grande Entrevista
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Os Boys
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEIrA 22 DE sEtEmbrO          
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Grande Entrevista
6:30 Janela Indiscreta
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:45 Hora dos Portugueses
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Programa a designar
21:00 Dentro
21:45 Os Nossos Dias
22:30 Grande Área
23:15 Fatura da Sorte
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Dentro
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEIrA 23 DE sEtEmbrO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Liga NOS 2016/2017
 Sporting x Estoril
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Miúdo Graúdo
22:00 Os Nossos Dias
22:45 Números do Dinheiro
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Miúdo Graúdo
1:30 No Ar

SábaDo 17 De SeTeMbro            
1:30 No Ar
2:00 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Network Negócios 2016
6:45 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Voz do Cidadão
9:30 Sociedade Civil
10:30 Podium
11:30 Manual de Instruções

12:00 Atlântida - Madeira 2016
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Decisão Nacional
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2016
21:15 Donos Disto Tudo
22:15 Programa a designar
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 O Princípio da Incerteza
1:30 Palavra aos Diretores

DOmINgO 24 DE sEtEmbrO          
1:30 Palavra aos Diretores
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Visita Guiada
7:15 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
9:45 A Praça
10:30 Agora Nós
11:15 Programa a designar
11:45 O Princípio da Incerteza
12:30 As Novas
 Viagens Philosophicas
13:00 Diga Doutor
13:45 Ilhas da Macaronésia
 (Madeira)
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Voz do Cidadão
20:45 Whats Up - Olhar a Moda
21:15 Notícias do Meu País
22:15 Hora dos Portugueses
23:00 Decisão Nacional
23:30 Notícias do Atlântico
0:45 Notícias do Meu País
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-fEIrA 25 DE sEtEmbrO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Madeira 2016
7:05 Zig Zag
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:20 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:01 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Prós e Contras
21:52 Golo RTP - Int.
23:28 Notícias do Atlântico
0:29 Hora dos Portugueses
0:50 Backstage
1:30 Bom Dia Portugal

3ª-fEIrA 26 DE sEtEmbrO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sociedade Recreativa
6:00 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture

Quem Quer rtP/Açores
e rtP 3 no CAnAdá?

serviço, a RTP começou negociações com a Bell, 
para introduzir no mercado canadiano dois no-
vos canais portugueses público, RTP/Açores e 
RTP 3. 
O Dr. Gonçalo Reis explicou o processo. Atual-

mente, o processo chegou na etapa que a Bell 
tem de fazer o pedido de distribuição ao CRTC(A 
Canadian Radio-television and Telecommunica-
tions Commission é a entidade que regulamenta 
as atividades de radiodifusão e de telecomunica-
ções no Canadá). 
O Dr. Gonçalo Reis pediu também à comunida-

de portuguesa de Montreal de participar no pro-
cesso, e convida todos a enviar cartas de apoio 
ao pedido da Bell. 

A RTP/Açores e RTP 3 são canais que vão 
apoiar ao serviço de generalista da RTPI. RTP/
Açores agradará à comunidade açoriana, que é 
bastante importante em Montreal, e em Toronto, 
mas também, através do Canadá. A RTP 3 ofere-
cerá um conteúdo de atualidade, de debates e de 
desporto.
O presidente do Conselho de Administração 

da RTP apreciou o seu encontro com a comu-
nidade portuguesa. ele foi informado sobre as 
grandes festividades dos 375 anos, onde have-
rá um concurso sobre o projeto da mural que 
vai representar a comunidade portuguesa em 
Montreal. A voz de Portugal informa aos seus 
leitores, que vai seguir o processo de autoriza-
ção dos canais RTP/Açores e RTP 3, como foi o 
processo de RTPI na época. não se esquecam,... 
podem contatar a CRTC enviando uma carta 
a: 505 Maisonneuve O., Mtl, Qc H3A 3C2, ou 
por telefone: 514-283-6607.

MIGueL FÉLIX
FOTOS De 
SyLvIO MARTInS

mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm

International (PBI), que teve 
lugar do 14 ao 16 setembro, 
dos escritores do CBC/Radio-

-Canada. Criado em 1990, este fórum permite 
reunir mais de 80 canais de radiodifusão, que 
vêm da América do Norte, da África, da Ásia e 

da Europa. Este ano, o encontro foi no Canadá 
e tinha como tema os jovens ouvintes e os seus 
hábitos de consumo. Durante o encontro, os di-
rigentes apresentaram a sua estratégia, que terá 
sucesso para atrair a geração Y.
O jornal A Voz de Portugal teve a oportunidade  

de encontrar o Dr. Gonçalo Reis, e ao mesmo 
tempo de conhecer as opiniões da comunidade 
sobre o atual serviço da RTPI, que se moderni-
zou no conteúdo com programas como muito co-
nhecido, Hora dos portugueses, Golo, etc. 
Na continuação da sua modernização do seu 



A Voz de PortugAl  |  21 de setembro de 2016  |  P. 5

Informando o nosso povo
sobre os Açores

jOSÉ De SOuSA
jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

AuGuSTO 
MACHADO

AmAcHADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o Azul do mAr
Quando o sol se retira sorrateiramente, e, aparece o luar

Abro a cortina da saudade e vejo o azul do mar!
Deixo-me ir à deriva nas ondas desse mar profundo
Que me fecha a memória sobre crueldade do mundo
E ao deixar-me embalar nas ondas desse mar imenso

A minha emoção faz-me esquecer o mundo a que pertenço
Vejo no azul do mar, a pureza de um mundo sem pecado

Por onde a minha alma viaja nesse sonho inacabado
Falem-me do sabor das algas que o mar contém

Para esquecer o veneno que este mundo tem
Falem-me do azul e verde que dançam nas vagas
Para esquecer o fel da vida, e das coisas amargas

Falem-me daquele paraíso que sempre sonhei
Que levei a vida a navegar e que nunca encontrei

Digam-me! se para além da pureza do azul do mar
Existe outra singela beleza em que eu possa acreditar
Não me falem de guerras, politicas e outras vertentes
Falem-me de coisas lindas positivas e inteligentes!

Falem-me da imensidade do mar e do cheiro à maresia
Para esquecer a tirania do Mundo, e sua grande hipocrisia 

Já vi fogo, já vi o perigo, já vi a morte, e já vi a guerra
Se não fosse a luta pela paz e o amor, já nada me prendia nesta terra
Não me falem de crianças a morrer de fome e, a fugirem pelo mar

Porque eu de tristeza prefiro adormecer, e neste mundo nunca mais acordar.
José da Conceição

PoemA dA semAnA

FormAr médiCos “PArA exPortAr”

O bastonário da Ordem dos 
Médicos, josé Manuel Silva, 

acusa o Ministério do ensino Su-
perior de “não ouvir as razões da 
Ordem nem informar-se dos estu-
dos que existem sobre demografia 
médica” na decisão de manter as 
1517 vagas iniciais de Medicina 
na 1.a fase de acesso ao ensino su-
perior, cujas candidaturas arran-
caram a 21 de julho.
O bastonário da Ordem dos Mé-

dicos defendeu que Medicina vai 
continuar a ser o único curso que 
tem um numerus clausus definido 
politicamente e não tecnicamente, 
com consequências para os futuros 
médicos e para os próprios doentes. 

E afirma, “os jovens que entrarem 
em Medicina já sabem ou deverão 
saber que parte deles não consegui-
rá fazer a especialidade em Portu-
gal e que muitos deles, com ou sem 
especialidade, terão de emigrar”, e 
avisou, acrescentando; “Além da 
despesa de estarmos a formar mé-
dicos especialistas  para exportar a 
custo zero – estão a emigrar mais de 
400 médicos  por ano -, são, infe-
lizmente, as questões éticas de esta-
rem a treinar com os nossos doentes 
para depois irem tratar, já treinados, 
os doentes desses países para onde 
emigram. 
O bastonário da Ordem dos Mé-

dicos, deixou mesmo um aviso aos 
candidatos ao ensino superior que 
estão a pensar concorrer a este curso 
apenas porque podem fazê-lo – por 
terem médias elevadas – ou porque 
“os pais” lhes aconselham essa op-
ção. E acrescenta: “Os jovens que 
escolherem Medicina devem fazê-
-lo por vocação. Se estão à espera 
de um emprego bem remunerado 
e seguro..., esqueçam, esse tempo 

acabou”, disse o bastonário. E, dis-
se mais, “Vão entrar numa profissão 
extremamente exigente, mal remu-
nerada para as funções e que não 
tem emprego certo em Portugal”, 
alertou.
O mesmo bastonário da Ordem dos 

Médicos admitiu que “faltam médi-
cos no Serviço Nacional de Saúde”. 
Mas defendeu também, que não é a 
formar muitos profissionais que se 
resolve o problema. “Faltam por-
que não são contratados, porque as 
condições que lhes oferecem, para 
trabalhar num contexto extrema-
mente difícil, não são minimamente 
atrativas. E, compreende-se, porque 
é que os médicos emigram”.
Compreende-se, também, porque 

é que nas urgências e clínicas dos 
hospitais e nos Centros de Saúde, as 
pessoas que precisam de ajuda mé-

dica desesperam durante 
longas horas à espera de 
serem atendidas. Na sala 
de espera nota-se o des-
contentamento e a ansie-
dade das pessoas, o tema 
da conversa entre os 
utentes é sempre o mes-
mo; “Vimos para aqui 
porque temos problemas 
de saúde, mas tendo que 
esperar tantas horas para 
sermos atendidos..., ain-
da ficamos mais doen-
tes”, desabafava uma se-

nhora, já com uma certa idade, nos 
seus 80 e tais e com uma aparência 
muito debilitada. E, lamentava-se, 
“venho de tão longe...” E pergunta 
um outro utente que também esta-
va à espera de ser atendido, “don-
de vem a senhora?” “Oh, meu se-
nhor, eu venho de muito longe, da 
Serra D’Arga... E, miseravelmente, 
na freguesia onde moro, (São João 
D’Arga, Alto Minho) não temos 
meios de transportes públicos, olhe, 
tive que vir de táxi, ida e volta, lá 
vai grande parte da minha reforma 
miserável”, desabafou a boa senho-
ra fincada à sua bengala na bicha 
para ser atendida..., assim como 
tantos outros utentes que também 
estavam de pé porque na sala de es-
pera já não havia cadeiras que che-
gassem para todos os utentes. 
Enfim, é caso para se dizer, caros 

leitores, que o nosso país atrai turis-
tas que vêm desfrutar do seu clima e 
da sua beleza natural, e isso é bom... 
Mas seria melhor ainda se houvesse 
menos desigualdade entre as classes 
sociais.

Sei que vou pôr 
alguns Taxistas 

contra mim, mas 
a realidade é que 
a uber está aqui 

e em todo o mundo e para fazer 
negócio; é uma concorrência des-
leal, mas é assim neste mundo de 
internet  e não são só os táxis mas 
também os hotéis, as companhias 
de aluguer de automóveis sem con-
dutor e mais e mais negócios que 
ao correr dos anos tiveram que se 
adaptar às tecnologias modernas.
Há uns anos a esta parte as farmácias 

tinham umas máquinas de revelar re-
tratos, lembram-se, estava um funcio-
nário a operar a dita cuja, consolava 
a ver aqueles retratos a sair no outro 
lado da máquina, estas máquinas cus-
taram uma fortuna, segundo um dos 
grandes proprietários de farmácias, 
onde estão elas agora, no lixo, você 
mesmo em casa manda para farmácia 
o retrato e esta manda para o laborató-
rio, e eu através da empresa  que tra-
balho entrego de volta os retratos já 
revelados à farmácia. Eu próprio ando 
a viajar e não fico mais em hotéis, 
uso Airbnb, mais barato, estás numa 
casa ou condo novos, a conversada 
diz e com razão, nós temos um apar-
tamento ou casa em qualquer cidade 
do Mundo, por dez ou quinze dias 
esta casa é minha, paguei o aluguer 
quando for embora o problema da 
manutenção é do proprietário. Claro 
tem que deixar tudo em ordem como 
quando lá chegámos, mas é normal 
porque na tua casa fazes o mesmo 
quando nela vives. Eu li uma reporta-

CoisAs do CorisCo
gem na La Presse sobre o negócio de 
troca de bens móveis ou imóveis. Por 
exemplo o teu carro não usas duran-
te a semana porque vais trabalhar de 
Metro ou Bus, alugas o carro ao teu 
vizinho que ele trabalha onde é mais 
prático ir de carro, ao fim-de-semana 
o carro é teu. Em vez de estar parado 
está a ganhar umas pataquinhas que 
vão ser precisas em alguma coisa. 
Tudo isso através da internet, existe 
sítios internet só para a troca de servi-
ços, seja qual for a necessidade. Não 
há troca de dinheiro entre o que aluga 
a casa e o dono,  vocês pagam ao Air-
bnb, seguro e limpinho, “Mai Nada”. 
Eu pessoalmente uso pouco ou nada 
táxis e muito menos Uber, mas di-
zem as más línguas  que a Uber dá 
um serviço muito melhor que os meu 
amigos taxistas, eu não acredito, mas 
pronto. Eu compreendo a situação 
precária em que vivem a maioria dos 
taxistas, investiram muito dinheiro 
num táxi, fora a parte os impostos e 
todos as licenças que são necessárias 
para operar um táxi, mas os negócios 
são assim, às vezes dá certo, outras 
e para costas. Eu pessoalmente es-
tou indo de férias  quinta-feira para 
Barcelona e já tenho um apartamento 
com dois quartos de dormir, porque a 
simpatíssima da irmã da conversada 
viaja connosco, por metade do preço 
de dois quartos no hotel. O proprie-
tário já entrou em contacto comigo, 
já me deu as indicações e a melhor 
e mais barata maneira para lá chegar 
e pronto. Os hotéis não fazem nada 
destes serviços. Falando em táxis, se 
eu pegar um táxi do aeroporto vai-me 
custar 45 euros, no metro 4,50 eu-
ros por passageiro. Adivinhem qual 
transporte eu vou utilizar.
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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

Aristides, um Herói AbAndonAdo

Voltando ao assunto que nos in-
teressa: Aristides de Sousa Men-
des do Amaral e Abranches nas-
ceu no seio duma família católica 

e aristocrática na freguesia de Cabanas de Viriato, 
distrito de Viseu a 19 de Julho de 1885. Tal como 
o seu irmão gémeo seguiu os passos do pai que era 
juiz e formou-se em  direito na universidade de 
Coimbra. Após ter terminado os estudos Aristides 
defendeu alguns casos como advogado antes de 
optar por um carreira diplomática que teve vários 
altos e  baixos. Homem de família, foi pai de quin-
ze filhos, catorze deles com uma prima com quem 
casou e mais uma menina que teve com uma fran-
cesa por quem se apaixonou mas com quem casou 
só após ter enviuvado. A sua carreira como diplo-
mata levou-o a exercer cargos no Brasil, em África, 
na Espanha, nos Estados Unidos, na Bélgica e na 
França. Era um homem culto, charmoso e bem dis-

sível fechar os olhos a essa situação. Numa decisão 
consciente e ponderada escolheu  desobedecer às 
ordens explícitas  do governo português e ajudado 
pelos filhos, um amigo judeu e um familiar montou 
uma  linha de montagem que funcionou noite e dia 
durante uma semana, emitindo e assinando milha-
res de vistos. Conta-se que  um dos filhos aprendeu 

a falsificar a assinatura do pai  para poder conti-
nuar a assinar os documentos enquanto Aristides 
descansava. O cônsul também deu instruções para 
que se dessem vistos noutros pontos consulares e 
acompanhou centenas de refugiados até à fronteira 
espanhola. Aristides assinava vistos gratuitamente 
na rua, nas estações de comboios e em qualquer lu-
gar onde houvesse refugiados independentemente 
da cor, etnia e religião.  Como bom cristão que era 
defendia a vida e o amor ao próximo ao ponto de 
sacrificar a sua carreira e a sua família.
Descontente com a desobediência do cônsul, Sa-

lazar obriga-o a regressar a Portugal em 1940. É 
imediatamente destituído do cargo e como resul-
tado do processo disciplinar é impedido de exer-
cer direito. Nas ruas é desprezado pelas pessoas e 
apontado o dedo. Ninguém queria dar-se com ele 
nem com a sua família. Para um homem bondoso, 
sociável e culto deve ter sido muito difícil ser julga-
do dessa maneira. Este homem que rezava o terço 
todos os dias e ia sempre à missa pediu ao Cardeal 
de Lisboa que intercedesse em seu favor perante 
Salazar mas de nada lhe serviu porque o Cardeal ti-
nha medo de Salazar. Sobreviveu graças a uma pe-
quena  pensão e à ajuda da família. Foi penhorando   
os seus bens e acabou por perder tudo inclusive a 
Casa do Passal. Com a alma desfeita  ajudou os 
filhos a emigrarem para o Brasil, Canadá e Estados 
Unidos para que tivessem mais oportunidades visto 
que isso era impossível em Portugal. Nos últimos 
anos de vida dependia da caridade e da boa vontade 
de algumas pessoas. Morreu em 1954 sem nada.
A história tardou demasiado tempo em reconhecer 

o grande homem que foi Aristides de Sousa Men-
des. A primeira homenagem  foi  em 1966 em Israel 
quando foi nomeado como “justo entre as nações”. 
Vários reconhecimentos póstumos foram feitos por 
este mundo fora mas aquele que mais anelava Aris-
tides era a restituição  do seu bom nome que veio fi-
nalmente em 1988. Foi também condecorado com 
a Grã-Cruz da Ordem de Cristo pelas suas ações 
humanitárias em 1995. 
A cidade de Montreal já tinha reconhecido o he-

rói nomeando um parque em sua honra e voltou a 
fazê-lo a semana passada numa iniciativa da Asso-
ciação portuguesa do Canadá e o “Jewish national 
fund”.   Presente esteve um dos netos de Aristides, 
Louis-Philippe que nasceu aqui  e Andrée Lotey, 
filha dum refugiado salvo por Aristides. O cônsul 
geral de Portugal em Montreal, Dr. Guedes repre-
sentou muito dignamente a comunidade portugue-
sa  aproveitando para falar da fundação Aristides 
de Sousa Mendes  cujo objetivo é divulgar a histó-
ria deste herói e transformar a residência  familiar 
Casa do Passal em museu.

eLIzABeTH CARReIRO
MARTInS

EcmArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm posto. Gostava de música, poesia e tertúlias. 
Foi com a sua família para Bordéus em 1938 para 

desempenhar o cargo de cônsul geral. As tropas de 
Hitler  chegaram a França e a cidade de Bordéus  
viu-se  invadida por refugiados que esperavam 
conseguir um visto  para Portugal, ponto de partida 
para o continente americano e a liberdade. Aristi-

des insistiu várias vezes com o estado português 
para autorizar vistos aos refugiados que inunda-
vam o consulado português, mas Salazar não acei-
tou por medo de represálias por parte dos nazistas. 
Sendo Aristides um homem de muita fé era impos-
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Um projeto gráfico que será reproduzido num painel de azulejos
Este concurso tem como objetivo selecionar um projeto gráfico que será reproduzido num painel de azulejos 
que constituirá um dom da comunidade Portuguesa à cidade de Montreal, aquando das celebrações do 
375o aniversário da cidade em 2017.

O painel será instalado na parede da Quincaillerie Home Hardware Azores, em frente ao Parque de Portugal.

1e prémio:  2000$    2e prémio:  500$    3e prémio:  500$
Estes prémios monetários são patrocionados pela Caixa Desjardins Portuguesa.

Os Portugueses 
celebram Montreal  
e o multiculturalismo 
do Plateau Mont-Royal

Comemorações do 
375o aniversário da cidade  
de Montreal, em 2017

Organizado pelo comité  
QUARTIER PORTUGAL

Concurso mural

Quincaillerie
Home
hardware

DATA LIMITE 
15 de novembro de 2016

UM CONVITE A TODOS

INFORMAÇÕES 
E REGULAMENTOS

CAIXA DESJARDINS PORTUGUESA
514-842-8077 

MISSÃO SANTA CRUZ
missaosantacruz@hotmail.com
514-844-1011

missao santa cruz
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cArNEIrO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que 
significa Sorte. Amor: Dê atenção à sua família. Seja um 
bom professor, eduque para que os mais jovens tenham 
uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida. 

Saúde: Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Elimine gastos supér-
fluos. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada Amor: As relações afetivas atraves-
sam um período de estagnação. Quem sabe proteger-se 
das emoções negativas aprende a construir um futuro 

risonho! Saúde: Faça caminhadas e passeios. Dinheiro: Possi-
bilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as 
mudanças a este nível. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais 
próximas podem estar a necessitar de si. Reúna a sua fa-
mília com o propósito de falarem sobre os problemas que 

vos preocupam, juntos encontrarão as soluções de que precisam. 
Saúde: Problemas relacionados com varizes. Dinheiro: Pode re-
ceber dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta Dominante: 3 de Copas, que sig-
nifica Conclusão. Amor: Dinamize a sua relação. Nunca 
perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saúde: Em 
boa fase. Dinheiro: Pode conseguir uma promoção. 

Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa 
Vigilante e Atento. Amor: revele os seus desejos à sua ca-
ra-metade, a sua relação sexual melhorará bastante. Que 
a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! Saúde: Estável. Di-

nheiro: Melhore o relacionamento interpessoal. 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: O Louco, que significa Excen-
tricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para 
expressar o que sente. Que o seu olhar tenha o brilho do 
sol! Saúde: Cuide do seu lado espiritual. Dinheiro: Não se 

esqueça das contas por pagar. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Visite familiares que já não vê há algum 
tempo. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama! Saúde: Consulte o oftalmologista. Dinheiro: Tenha 

cautela. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Feli-
cidade. Amor: Não dê confiança a quem não conhece. Não perca 

o contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: 
Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a 
descansar mais. Dinheiro: Situação equilibrada em termos 
profissionais e financeiros. 

Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe mani-
pular pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro 
passo para a reconciliação! Saúde: Agasalhe-se bem. Di-

nheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A felici-
dade é de tal forma importante que deve esforçar-se para 
a alcançar. Saúde: Tenha atenção com os ouvidos. Dinhei-

ro: Pense bem antes de fazer investimentos. 
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda/ Falha. Amor: Momentos divertidos em família. Que 
tudo o que é belo seja atraído para junto de si! Saúde: 
O seu sistema imunitário não anda muito bem.  Dinheiro: 

Não é um período favorável para despesas, procure evitá-las. Nú-
meros da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: A Morte, que significa Reno-
vação. Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro, 
a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.

Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

PAlAVrAs cruzAdAs

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

AnedotAs

Horóscopo mAriA HelenA mArtins

dicionário dA ilhA de são miguel

lOIrAs NÃO sÃO burrAs!
As loiras resolveram provar que a história da loira ser 
burra era tudo invenção. Então reuniram mil loiras para 
um teste em directo na televisão. Numa plateia compos-
ta só por loiras, o apresentador pediu uma voluntária 
para o teste e lá foi a menina Filipa. Desafia o apresen-
tador:
- Filipa, diga-me quanto é três mais três?
- Ora, esta é fácil, é 7. – respondeu prontamente a loira.
Informa o apresentador: - Sinto muito, mas…
O público começou então a berrar:
- Mais uma chance, mais uma chance!
O apresentador concordou:
- Então me diga quanto é dois mais dois?
- Ora, mais fácil ainda, é 5. – responde sem hesitar a loira.
Informa o apresentador: - Não, eu realmente…
E a multidão: - Mais uma chance, mais uma chance, 
mais uma chance…
Diz o apresentador:
- Tudo bem, pela ultima vez, quanto é um mais um?

- Dois. – responde confiante a loira.
E a multidão, antecipando-se ao apresentador, grita:
- Mais uma chance, mais uma chance!

HOrIzONtAIs: 1. Edifício para habitação (pl.). Torna 
são. 2. O ponto mais elevado. Contr. da prep. em com 
o art. indef. um. 3. Dança caraterística de Cuba. Rela-
tivo a epopeia. 4. Dar asas a. Cordão de metal ou de 
requife que guarnece ou abotoa a frente do vestuário. 5. 
Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Sulco. 6. 
Forma antiga de mim. Escudeiro. Graceja. 7. Cobrir de 
relva. Recitei. 8. Constelação boreal, onde se encontra a 
estrela Capela. Chefe mouro. 9. Apresamento. Querida. 
10. Proteção (fig.). Produzir som agudo e prolongado. 
11. Ave parecida com a pomba. Habitar.

vErtIcAIs: 1. Intensidade. Comer. 2. Caulino. Géne-
ro de mamíferos carnívoros, tipo de úrsidas. 3. Espírito. 
Fictício. 4. Espada curta de um só fio. Aqui está. 5. Al-
tar cristão. Impregnar de sal. 6. Sétima nota da escala 
musical. Parte principal exercida na realização de um 
ato. Sobre (prep.). 7. Fêmea do melro. Ação. 8. Pro-
genitor. Indemnizar. 9. Dar vivacidade. Irmã (fam.). 10. 
Parte superior e posterior do pescoço situada abaixo do 
occipício. Refutar. 11. Fruto da amoreira e de algumas 
espécies de silvas. Enfurecer.

mAcAquINs: Deveria dizer “macaquinhos”, mas 
ficamos pelos macaquins, que são os bonecos de 
animação.

Jovem é o Primeiro menor A
suJeitAr-se à eutAnásiA nA bélGiCA
um menor de 17 anos que sofria de uma 

doença incurável foi eutanasiado a seu 
pedido na Bélgica, pela primeira vez desde a 
entrada em vigor da controversa lei de 2014, 
foi anunciado, vários dias após o aconteci-
mento.
“A eutanásia já foi realiza-

da”, explicou à agência AFP 
Jacqueline Herremans, que 
faz parte da comissão fede-
ral de controlo e avaliação da 
eutanásia, encarregada de ve-
rificar se o ato está dentro do 
que está previsto na lei médica 
que praticou o ato numa pes-
soa “que se aproxima da maioridade” apresentou 
a sua declaração na semana passada. Será reali-
zado um relatório “em breve”, conforme a lei, 
adiantou, confirmando uma informação do jor-
nal holandês Het Nieuwsblad.
O professor Wim Distelmans, presidente da 

comissão “eutanásia”, afirmou que esta solução 

excecional é reservada a casos desesperados. 
“Felizmente que são muito poucas as crianças 
que se enquadram nestes critérios, mas não sig-
nifica que lhe recusemos o direito a uma morte 
digna”, declarou ao jornal. Segundo Jacqueline 
Herremans, que é igualmente presidente da As-

sociação belga pelo direito 
de morrer com dignidade, a 
comissão “eutanásia” optou 
por não divulgar o caso de 
imediato, mas a publicação 
de um estudo levou o pro-
fessor Wim Distelmans a 
evoca-lo, no âmbito de uma 

entrevista. A Bélgica é o único país do mundo 
a autorizar, independentemente da sua idade, os 
menores “com capacidade de discernimento” e 
sofrendo de uma doença incurável a escolher por 
abreviar o seu sofrimento, depois de uma alte-
ração da lei sobre a eutanásia, em fevereiro de 
2014. A Holanda tem uma lei semelhante, mas 
que fixa um limite de idade de 12 anos.

exPlosão FAz vítimAs em novA iorQue
A polícia de nova Iorque deteve, esta segun-

da-feira, Ahmad Khan Rahami, um ho-
mem de 28 anos suspeito de estar envolvido na 
explosão de domingo, no bairro de Chelsea, e 
com a mochila com explosivos encontrada em 
nova jersey, esta segunda-feira. Rahami foi 
acusado de tentativa de homicídio.

Durante as operações de detenção ocorreu um 
enorme tiroteio e um agente foi atingido na zona 
do colete antibalas e outro agente foi baleado na 
mão. Segundo fontes ouvidas pela CNN, há ain-
da outros dois agentes feridos.
As autoridades acusaram Rahami de “tentativa 

de assassinato de um agente policial” e “posse 
ilegal de arma”. O valor da fiança seria de 4,65 
milhões de euros e a pena poderia ir de cinco a 

20 anos, caso seja considerado culpado dos cri-
mes.
“Não tenho qualquer indicação de que uma cé-

lula [terrorista] esteja operacional na área ou na 
cidade”, declarou Bill Sweeney, o diretor-adjun-
to do escritório do FBI em Nova Iorque.
Já Bill de Blasio, mayor de Nova Iorque, afir-

mou que a polícia não está a buscar, este mo-
mento, outros suspeitos de envolvimento no pla-
neamento das explosões em Nova Iorque, mas as 
autoridades de Nova Iorque e Nova Jersey aler-
taram os cidadãos para permanecer vigilantes e 
chamar a polícia se virem algo “suspeito”. Para 
de Blasio, “temos todas as razões para acreditar 
que isso foi um ato de terror”.
De acordo com a CNN, Harinder Bains, pro-

prietário de um bar em 
Linden, Nova Jersey, 
disse que viu Ahmad 
Khan Rahami a dormir 
na porta do seu bar esta 
manhã, quando esta-
va a ver imagens do 
suspeito na Internet. 
Bains alertou a polícia, 
que efetuou a operação 
de captura.
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sudoKu

solução

HOrIzONtAIs: 1. Casas, Sana. 2. Galarim, Num. 3. Rumba, épico. 4. 
Alar, Alamar. 5. Ui, Estria. 6. Mi, Aio, Ri. 7. Relvar, Li. 8. Auriga, Emir. 9. 
Presa, Amada. 10. Asa, Retinir. 11. Rola, Morar.
vErtIcAIs: 1. Grau, Papar. 2. Caulim, Urso. 3. Alma, Irreal. 4. Sabre, 
Eis. 5. Ara, Salgar. 6. Si, Ativa, Em. 7. Mélroa, Ato. 8. Pai, Remir. 9. Ani-
mar, Mana. 10. Nuca, Ilidir. 11. Amora, Irar.
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sAbiAs que...
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Novos cD’s em circulação em portugal e Na iNterNet | fNac.pt

ReCeITA DA SeMAnA

bolinHos de bACAlHAu
PrePArAção:

inGredientes:

força portugal 
unidos para vencer

A música do Euro 2016! Vamos 
unir-nos e dar a força que Portu-
gal precisa para vencer!
Vozes que te vão dar a força su-
ficiente para juntos celebrarmos 
cada vitória da nossa seleção!
CD a preço reduzido.

faDo: eu
fábia reborDão

Fábia Rebordão é, unanimemen-
te, considerada uma das vozes de 
referência do novo fado. “Eu” foi 
produzido por New Max (Expen-
sive Soul) e Jorge Fernando, e 
conta com fados originais. Desta-
que ainda para “Pergunta a Quem 
Quiseres” uma composição de Al-
fredo Marceneiro com poema de 
Mário Rainho.

Disco De ouro 
16/17

Uma mais-valia com valor de 
ouro para a sua discografia, onde 
a partir deste momento poderá 
adicionar as apostas musicais do 
ano de 2016/17, nesta edição do 
“Disco de ouro”.

5

5

3

3

17

sAbIA quE O rIO DOurO NAscE
a 2 080 MeTroS De alTiTuDe?
O rio Douro nasce na província de Sória, nos picos 
da Serra de Urbião, em Espanha, a 2 080 metros 
de altitude. Até chegar à foz, no Porto, o rio Dou-
ro desliza ao longo de 850 quilómetros de curvas 
apertadas e canais profundos. Vozes populares di-
zem que o nome pode ter origem na cor que o rio 
ganha principalmente nos tempos de chuva. Mas 

há quem diga que nas encostas foram encontra-
das pedrinhas brilhantes que seriam de ouro. A 
construção de barragens permitiu que o rio ficasse 
mais tranquilo, incentivando a navegação turística 
e a pesca desportiva. Na foz, o rio Douro separa 
as cidades do porto e de Gaia e é atravessado por 
seis pontes.

400g lombo(s) de 
bacalhau demolhado congelado; 
400g batata(s); 150 g margarina

2 ovos; 1 c. chá gengibre moído; Q.b. sal

1. Descasque as batatas, coza-as 
em água temperada com sal, escorra 
e reduza a puré. Junte a margarina, 

misture e deixe arrefecer.
2. Pique os filetes cozidos e misture com 1 ovo e 
1 gema e o puré de batata. Adicione o gengibre 
em pó e tempere com sal, mexendo.
3. Molde o puré em 12 bolinhas iguais e achate-
-as um pouco.
4. Aloure os bolinhos dos dois lados em marga-
rina moderadamente quente. Sirva os bolinhos 
bem quentes.

desCoberto QuímiCo Que FAz Com
Que o CAnCro dA mAmA se esPAlHe?
Cientistas britânicos podem ter descoberto 

como é que a doença entra na corrente 
sanguínea, permitindo que se espalhe para os 
pulmões, fígado e outros órgãos vitais.

Esta descoberta pode abrir caminho para a cria-
ção de drogas que no futuro poderão salvar mi-
lhões de vidas ao impedir que o cancro se espa-
lhe.
Um grupo de cientistas britânicos pode ter des-

coberto como é que o cancro da mama entra na 

corrente sanguínea, permitindo que a doença se 
espalhe para os pulmões, fígado e outros órgãos 
vitais. Um químico chamado endossialina ajuda 
o cancro a entrar pelas veias na corrente sanguí-

nea permitindo que alargue 
os seus ‘tentáculos’ e afete 
outros órgãos vitais, como 
indicam no estudo publicado 
na revista científica Cancer 
Research. Os testes em célu-
las e em ratos confirmaram 
a importância deste químico 
neste processo e um estudo 
com 334 mulheres com can-
cro da mama descobriu que 
a doença era mais provável 
de se espalhar naquelas que 
tinham mais quantidade des-
te composto. Para estas mu-

lheres os investigadores sugerem que se façam 
tratamentos mais intensivos, na tentativa de se 
travar a doença. O tumor inicial que aparece na 
mama raramente mata por si só, mas assim que a 
doença se espalha e começa a afetar outras partes 
do corpo torna-se incurável.
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filarmóNicas
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

raNcHos folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO T.:514.648.8343
cANA vErDE T.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO T.:450.681.0612
IlHAs DO ENcANtO T.:514.388.4129
rANcHO fOlc. sANtA cruz T.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406

igrejas
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

lusItANA T.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD T.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl T.:450.681.0612
sANtA cruz - mONtrEAl T.:514.844.1011

escolas

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638 2615 Place Chassé

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊNcias
De viageNs

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

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, cerâmi-
ca, 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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

DeNtista

eletriciDaDe

agÊNcias
fuNerárias

mercearias

moNumeNtos

Notários

paDaria

restauraNtes

reNovações

CâMBIO DO DóLAR CAnADIAnO
20 De SeTeMBRO De 2016

1 euRO = CAD 1,488400
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

restauraNtes

importaDores

Notários

serviços coNsulares
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
t.: 514.499.0359 | f.: 514.499.0366
HOrárIO DE AtENDImENtO: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. mulHEr pOrt. DO cANADá T.:514.983-7837
Ass. pOrtuguEsA N.s.f. DE lAvAl   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
Ass. DA tErrA quEbEquENtE T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.: 514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE T.: 514.843.8982
clubE OrIENtAl DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
fEstIvAl pOrtugAl Em mtl T.: 514.923.7174
lIgA DOs cOmbAtENtEs T.: 514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

AssoCiAçÕes e Clubes

AjuDA à fAmílIA T.: 514.982.0804
AÇÃO sócIO cOmuNItárIO T.: 514.842.8045
INtEgrAÇÃO E culturA lusO T.: 514.252.5233

ceNtros

InFORMAÇÃO PARA QueM LÊ.
ReSuLTADO PARA QueM 

AnunCIA.

linHA AbertA:
514 790.0251

ContACto PubliCitário:
514 366.2888

dominGo dAs 16H às 18H
5877 PAPineAu, montreAl, QC

ProdutorA

rosA velosA
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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

empregos

PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa de “pavé-uni” 
no Quebeque, procura pessoa com experiência para 

a colocação de “pavé-uni”. Bom trabalhador. 
JoHanne: 450-628-5472

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e 

dinâmico para uma companhia de imóveis. 
Bom salário para candidato com experiência.

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

Companhia em paisagismo está à procura de 
homens com ou sem experiência com

carta de condução.
514-242-7649

Controle o seu peso. Sinta-se no seu 
melhor. resultados garantidos. Pacote 

de experiência, 3 DIAs. 
CarloS PalMa: 514-961-0770

serviços

Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha 
com experiência a tempo inteiro.

pAtrícIA: 514-814-0362

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. 
Várias renovações. Quintal. Garagem dupla. 

Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

Cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de três. Perto de todos 

os serviços , transportes e Parc 
lafontaine. $259 000 nego.

muItO INtErEssANtE!

Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave aca-
bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier 

e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000

triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba-
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis-
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000

Aluga-se apartamento na bela rua Des érables 
(perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal 
pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.

875$/mês

veNDe-se

Companhia em construção e paisagismo está à pro-
cura de empregados em serviço geral. 

514-977-7173

InFORMAÇÃO 
PARA QueM LÊ.

ReSuLTADO PARA
QueM AnunCIA.

Precisa-se de pessoa para trabalhar na 
pastelaria. boas condições.

 514-522-5175

ApArtAmENtO à vENDA 
em Cruz de Peso em Sever do Vouga 
51/2 com 3 quartos, salão, cozinha e 
2 casas de banho. 55 000 Euros.

450-444-3669

Precisa-se de caixeira com experiência para trabalhar 
no Inter Marché a tempo parcial. 
Deve falar francês e português. 

Deve contatar Isabel: 514-849-6307

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 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.

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

grANItE lAcrOIx INc.
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar em instala-
ções de monumentos funerários. (40hr por semana).
Deve estar em excelente forma física para poder fazer 
várias tarefas. Deve também ser pontual, habilidoso e 
bom espírito para trabalhar em equipa. 

enviar CV por fax: 450-669-5662 ou por email
info@granitelacroix.com

a Padaria Guizot está à procura de um pasteleiro.
514-385-4361

empregos

Precisa-se de senhora para fazer limpeza em casa 
particular, em Côte-St-Luc, (1) um dia por semana, 
sexta-feira. Deve falar um pouco de inglês. 

Contatar eli: 514-993-1946

pOrtugAl NA zONA cENtrO
Vende-se por motivo de saúde um restaurante e habi-
tação. Esta propriedade situa-se a 500m da auto-es-
trada e da 1ª Portagem de Torres Novas. O restaurante
tem 300m2, com uma esplanada coberta da 60m2 
e estacionamento à frente. Habitação no 1º andar 
200m2, completamente remodelado de novo e terraço 
coberto de 70m2 na retaguarda. 

514 475-4997 ou 438 934-5447

† Maria alexandre rego
1933-2016

Faleceu em Ottawa no dia 16 
de Setembro de 2016, com 82 
anos de idade, a Sra Maria 
Alexandre Rego, natural de 
Bretanha, São Miguel, Açores, 
Portugal, esposa de senhor 
João Rego e avó do já falecido 
Mathieu. 
Deixa na dor seus filhos/as, 
Dulce (Bleser), Natália (Cou-
rey), Matilda (Downs) e Jose-
ph, seus netos/a Ryan, Kelly, 
Kevin, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a 
cargo de:
alfred Dallaire | MeMoria
2159, St-Martin e., laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Pedro alves
O velório será  hoje quarta-feira, dia 21 de Setembro 
das 10h às 18h, uma liturgia da palavra será celebrada 
às 18h. Vai ser sepultada no cemitério Mausolée St-
-Martin em Laval. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

sr. KAndJi
vidente médium ComPetente

muito sério no seu domínio. retorno do seu AmAdo, 
Amor, ProblemA FAmiliAis, suCesso soCiAl, PAtrimónio e neGóCios, 

emPresAriAl, exAme e bom senso nos JoGos, desenfeitiçar. 
resultAdos eFetivos em 3 diAs, disCrição AsseGurAdo.

tel.: 514.294.4309

empregos
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 p j v E D
1-Man. City 15 5 5 0 0
2-Everton 13 5 4 1 0
3-Tottenham 11 5 3 2 0
4-Arsenal 10 5 3 1 1
5-Chelsea 10 5 3 1 1
6-Liverpool 10 5 3 1 1
7-Man. United 9 5 3 0 2
8-Crystal Palace 7 5 2 1 2
9-Watford 7 5 2 1 2
10-West Bromwich 7 5 2 1 2
11-Leicester City 7 5 2 1 2
12-Hull City 7 5 2 1 2
13-Middlesbrough 5 5 1 2 2
14-Southampton 5 5 1 2 2
15-Swansea City 4 5 1 1 3
16-Burnley 4 5 1 1 3
17-AFC Bournemouth 4 5 1 1 3
18-West Ham 3 5 1 0 4
19-Sunderland 1 5 0 1 4
20-Stoke City 1 5 0 1 4

Inglaterra
PremIer league

campeoNatos europeus - classificação

 p j v E D
1-napoli 10 4 3 1 0
2-juventus 9 4 3 0 1
3-Chievo 7 4 2 1 1
4-Lazio 7 4 2 1 1
5-Roma 7 4 2 1 1
6-Internazionale 7 4 2 1 1
7-Sassuolo 6 4 2 0 2
8-Udinese 6 4 2 0 2
9-Milan 6 4 2 0 2
10-Fiorentina 6 3 2 0 1
11-Bologna 6 4 2 0 2
12-Sampdoria 6 4 2 0 2
13-Genoa 6 3 2 0 1
14-Torino 4 4 1 1 2
15-Empoli 4 4 1 1 2
16-Cagliari 4 4 1 1 2
17-Pescara 4 4 1 1 2
18-Atalanta 3 4 1 0 3
19-Palermo 2 4 0 2 2
20-Crotone 1 4 0 1 3

 p j v E D
1-Monaco 13 5 4 1 0
2-nice 11 5 3 2 0
3-Paris SG 10 5 3 1 1
4-Metz 10 5 3 1 1
5-Bordeaux 9 5 3 0 2
6-Toulouse 8 5 2 2 1
7-Guingamp 8 5 2 2 1
8-Saint-étienne 8 5 2 2 1
9-Lyon 7 5 2 1 2
10-Rennes 7 5 2 1 2
11-Bastia 6 5 2 0 3
12-Montpellier 6 5 1 3 1
13-Angers 6 5 2 0 3
14-Caen 6 5 2 0 3
15-Marseille 5 5 1 2 2
16-Dijon 4 5 1 1 3
17-Lille 4 5 1 1 3
18-Nantes 4 5 1 1 3
19-Nancy 4 5 1 1 3
20-Lorient 3 5 1 0 4

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. München 9 3 3 0 0
2-Hertha bSC 9 3 3 0 0
3-RB Leipzig 7 3 2 1 0
4-FC Köln 7 3 2 1 0
5-B. Dortmund 6 3 2 0 1
6-B. M’gladbach 6 3 2 0 1
7-E. Frankfurt 6 3 2 0 1
8-Wolfsburg 5 3 1 2 0
9-Mainz  4 3 1 1 1
10-TSG Hoffenheim 3 3 0 3 0
11-B. Leverkusen 3 3 1 0 2
12-SC Freiburg 3 3 1 0 2
13-FC Augsburg 3 3 1 0 2
14-Darmstadt 98 3 3 1 0 2
15-FC Ingolstadt  1 3 0 1 2
16-Hamburger SV 1 3 0 1 2
17-Schalke 04 0 3 0 0 3
18-W. Bremen 0 3 0 0 3

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-real Madrid 12 4 4 0 0
2-barcelona 9 4 3 0 1
3-Las Palmas 9 4 3 0 1
4-Atlético Madrid 8 4 2 2 0
5-Sevilla 8 4 2 2 0
6-Villarreal 8 4 2 2 0
7-Eibar 7 4 2 1 1
8-Sporting Gijón 7 4 2 1 1
9-Alavés 6 4 1 3 0
10-Athletic 6 4 2 0 2
11-Deportivo 5 4 1 2 1
12-Real Betis 5 4 1 2 1
13-Real Sociedad 4 4 1 1 2
14-Leganés 4 4 1 1 2
15-Málaga 2 4 0 2 2
16-Espanyol 2 4 0 2 2
17-Granada 2 4 0 2 2
18-Osasuna 2 4 0 2 2
19-Celta de Vigo 1 4 0 1 3
20-Valencia 0 4 0 0 4

eSPanha
lIga BBVa

grupO A
  J P
1 Arsenal 1 1
2 Razgrad 1 1
3 Paris SG 1 1
4 FC Basel 1 1

grupO b
  J P
1 Napoli 1 3
2 Besiktas 1 1
3 benfica 1 1
4 Dynamo Kyiv 1 0

2016/09/13 
FC Basel 1-1 L. Razgrad

Paris SG 1-1 Arsenal

2016/09/13 
D. Kyiv 1-2 napoli

Benfica 1-1 Besiktas

grupO c
  J P
1 Barcelona 1 3
2 Man. City 1 3
3 M’gladbach 1 0
4 Celtic 1 0

grupO D
  J P
1 B. München 1 3
2 Atlético Madrid 1 3
3 PSV 1 0
4 FK Rostov 1 0

2016/09/13 
barcelona 7-0 Celtic

Man. City 4-0 B. M’gladbach

2016/09/13 
b. München 5-0 FK Rostov
PSV 0-1 atlético Madrid

grupO E
  J P
1 Monaco 1 3
2 CSKA Moskva 1 1
3 B. Leverkusen 1 1
4 Tottenham 1 0

grupO f
  J P
1 B. Dortmund 1 3
2 Real Madrid 1 3
3 Sporting 1 0
4 L. Warszawa 1 0

2016/09/14 
Tottenham 1-2 Monaco

B. Leverkusen 2-2 Moskva

2016/09/14 
real Madrid 2-1 Sporting

L. Warszawa 0-6 b. Dortmund

grupO g
  J P
1 Leicester City 1 3
2 FC Kobenhavn 1 1
3 fc porto 1 1
4 Club Brugge 1 0

grupO H
  J P
1 Lyon 1 3
2 Juventus 1 1
3 Sevilla 1 1
4 D. Zagreb 1 0

2016/09/14 
FC Porto 1-1 FC Kobenhavn

Club Brugge 0-3 leicester City 

2016/09/14 
Juventus 0-0 Sevilla
lyon 3-0 D. Zagreb

15/09 Grp.L osmanlispor 2-0 Steaua Bucuresti
 Grp.K Internazionale 0-2 Hapoel be’er Sheva
 Grp.G Panathinaikos 1-2 ajax
 Grp.K Southampton 3-0 Sparta Praha
 Grp.G Standard Liège 1-1 Celta de Vigo
 Grp.I Nice 0-1 Schalke 04
 Grp.H Braga 1-1 Gent
 Grp.J PAOK 0-0 Fiorentina
 Grp.H Konyaspor 0-1 Shakhtar Donetsk
 Grp.I Red Bull Salzburg 0-1 fK Krasnodar
 Grp.L Villarreal 2-1 FC Zürich
 Grp.E Astra Giurgiu 2-3 austria Wien
 Grp.D AZ Alkmaar 1-1 Dundalk
 Grp.F rapid Wien 3-2 Genk
 Grp.D Maccabi Tel Aviv 3-4 Zenit
 Grp.F Sassuolo 3-0 Athletic
 Grp.E Plzen 1-1 Roma
 Grp.B Young Boys 0-1 olympiacos
 Grp.A feyenoord 1-0 Manchester United
 Grp.A Zorya 1-1 Fenerbahçe

F1: 200ª PArA niCo rosberG
nA vitóriA de sinGAPurA 

HÉLDeR DIAS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

nico Rosberg venceu o GP 
de Singapura  de ponta 

a ponta, o seu 200º grande 
prémio em carreira, a sua 8ª 

vitória na temporada e a sua 22ª em carrei-
ra igualando Damon Hill, após uma corrida 
cheia de emoções desde a primeira volta. 
Nico foi ameaçado por Ricciardo no final da 

prova, mas não o suficiente para perder a vitó-

ria. Vitória esta que posiciona o 
piloto da Mercedes aos coman-
dos do campeonato do Mundo de 
Pilotos, após ver Lewis Hamil-
ton chegar apenas na terceira po-
sição. “um grande fim de semana 
para mim, talvez o meu top 3 em 
carreira... sinto-me muito Feliz e 
agradeço imenso a minha equi-
pa” dizia o jovem alemão. Na 
largada Rosberg  manteve a lide-
rança à frente de Daniel Ricciar-
do e Lewis Hamilton, este em 
terceiro. Raikkonen subiu para a 
quarta posição, Nico Hulkenberg 
levou um toque de Carlos Sainz 
na largada e bateu no muro das 
boxes, obrigando a primeira entrada do car-
ro de Segurança e a neutralização da corrida. 
Bottas e Button o primeiro com um pneu fura-

do e o segundo com a asa dianteira danificada 
foram obrigados a fazerem uma visita as bo-
xes para repararem os respetivos danos causa-
dos. Duas voltas depois, o carro de segurança 
retomou o caminho das boxes e a corrida foi 
reiniciada. Na re-largada, Rosberg abriu para 
Ricciardo, enquanto Hamilton tentava superar 
o australiano. Quem beneficiou com a largada 
foi Fernando Alonso, o espanhol subiu de nono 
para a quinta posição. Em contrapartida  e isto 
depois do toque com Hulkenberg, Sainz ficou 
com o carro danificado e levou  uma bandeira 
preta e laranja, obrigando o piloto a parar nas 

boxes para reparar a avaria. Nico 
Rosberg abria em relação ao Ric-
ciardo que mantinha uma diferen-
ça tranquila de Hamilton, que não 
conseguia reduzir a vantagem. Na 
16ª volta, Ricciardo e Hamilton pa-
raram, o piloto da Red Bull colocou 
novamente pneus “super” macios, 
enquanto Hamilton colocou pneus 
macios. Uma volta depois, foi a vez 
de Rosberg parar, o alemão colocou 
compostos macios também. 
Hamilton termina em terceiro. 

Uma nota muito especial também 
para Sérgio Perez (Checo) que fez 

uma extraordinária corrida. Próximo encontro 
a 2 de outubro no GP da Malásia.
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GRUPO EstE J P
1-toronto FC 29 47
2-NY Red Bulls 30 45
3-New York City FC 30 45
4-Philadelphia Union 30 41
5-Impact Montréal  29 38
6-NE Revolution 30 36
7-DC United 29 34
8-Orlando City 29 34
9-Columbus Crew 28 29
10-Chicago Fire 28 27

major league Soccer

GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 30 52
2-LA Galaxy 30 48
3-Colorado Rapids 28 47
4-Real salt Lake 30 44
5-Portland timbers 30 41
6-sporting KC 30 40
7-seattle sounders 28 35
8-Vancouver Whitecaps 30 34
9-sJ Earthquakes 28 34
10-Houston Dynamo 28 29

1-Palmeiras 51 26 15 6 5 45 24
2-Flamengo 50 26 15 5 6 35 25
3-Atlético Mineiro 46 26 13 7 6 41 35
4-santos 45 26 14 3 9 43 25
5-Corinthians 41 26 12 5 9 35 26
6-Fluminense 40 26 11 7 8 31 27
7-A. Paranaense 39 26 12 3 11 24 23
8-Ponte Preta 39 26 11 6 9 36 38
9-Botafogo 38 26 11 5 10 33 32
10-Chapecoense 38 26 9 11 6 38 42
11-Grêmio 37 26 10 7 9 32 32
12-são Paulo 34 26 9 7 10 27 26
13-Coritiba 33 26 8 9 9 31 31
14-sport 30 26 8 6 12 36 41
15-Cruzeiro 30 26 8 6 12 33 39
16-Vitória 29 26 7 8 11 32 38
17-Figueirense 28 26 6 10 10 24 34
18-Internacional 27 26 7 6 13 26 31
19-santa Cruz 23 26 6 5 15 30 41
20-América Mineiro 18 26 4 6 16 18 40

  P J V E D GM Gs

1-santa Clara 19 7 6 1 0 11 3
2-Portimonense 17 7 5 2 0 15 6
3-Vizela 13 8 3 4 1 9 7
4-Benfica B 12 7 3 3 1 8 7
5-Penafiel 12 7 3 3 1 9 7
6-Cova da Piedade 12 7 3 3 1 7 5
7-Desp. Aves 12 7 3 3 1 11 8
8-Fafe 10 7 2 4 1 11 10
9-Braga B 10 7 2 4 1 9 5
10-Académica 10 7 3 1 3 6 4
11-V. Guimarães B 10 7 3 1 3 10 11
12-FC Porto B 10 7 3 1 3 9 11
13-U. Madeira 9 7 2 3 2 6 7
14-Gil Vicente 8 7 1 5 1 6 6
15-Famalicão 8 7 2 2 3 9 13
16-Varzim 8 7 2 2 3 8 9
17-Leixões 6 7 1 3 3 5 5
18-Freamunde 5 7 1 2 4 7 9
19-Ac. Viseu 5 7 1 2 4 7 10
20-sporting B 5 7 1 2 4 9 15
21-sp. Covilhã 2 6 0 2 4 4 9
22-Olhanense 1 7 0 1 6 8 17

  P J V E D GM Gs

1-Benfica 13 5 4 1 0 11 4
2-sporting 12 5 4 0 1 9 4
3-FC Porto 10 5 3 1 1 8 3
4-Braga 10 5 3 1 1 9 5
5-Rio Ave 10 5 3 1 1 7 5
6-Chaves 9 5 2 3 0 5 3
7-Feirense 9 5 3 0 2 6 6
8-V. setúbal 8 5 2 2 1 6 5
9-Belenenses 8 5 2 2 1 4 4
10-V. Guimarães 7 5 2 1 2 8 8
11-Paços Ferreira 5 5 1 2 2 8 8
12-Boavista 5 5 1 2 2 5 7
13-Estoril Praia 4 5 1 1 3 3 6
14-Moreirense 4 5 1 1 3 4 7
15-Arouca 3 5 1 0 4 3 7
16-Nacional 3 5 1 0 4 4 8
17-Marítimo 3 5 1 0 4 1 7
18-tondela 2 5 0 2 3 2 6

  P J V E D GM Gs

resultAdos
16/09 Nacional 2-0 Marítimo
17/09 E. Praia 2-0 Moreirense
  V. Setúbal 1-4 P. Ferreira
  Guimarães 1-1 Belenenses
18/09 Arouca 0-1 Chaves
  Boavista 1-2 Feirense
  Tondela 0-0 FC Porto
  Rio Ave 3-1 Sporting
19/09 Benfica 3-1 Braga

23/09 FC Porto 14:00 Boavista
  Sporting 16:00 Estoril Praia
24/09 Feirense 11:00 Nacional
  Chaves 13:15 Benfica
  Braga 15:30 V. Setúbal
25/09 Marítimo 11:00 Tondela
  P. Ferreira 13:00 Rio Ave
  Moreirense 15:15 Guimarães
26/09 Belenenses 15:00 Arouca

PrÓXimA JornAdA

Jesus voltA à terrA e
nes ProCurA o CAminHo
O ego de jorge jesus atingiu propor-

ções raras vezes vistas na conferên-
cia de imprensa de antevisão à visita a 
vila do Conde. 
Ora, por estes dias seria razoável pensar 

que as bíblicas epidemias de egoísmo já ti-
vessem explicado ao treinador que o Spor-
ting não está sozinho neste mundo. E que, 
de vez em quando, as derrotas são capazes 
de atirar Jesus do Olimpo abaixo.
No entanto, conhecendo o perfil raro do 

treinador, o mais provável é que daqui a 
duas ou três vitórias o leque do auto elogio 
seja novamente aberto, na sua máxima om-
nipotência, para que o comum mortal abra 
a boca de espanto e sussurre ‘ele é mesmo 
o maior’.

Por agora, o registo imediato: cinco jogos, 
quatro vitórias e derrota contundente nos 
Arcos, na noite em que Gil Dias roubou o 
show.
Aproveitou o Benfica, novo líder da Liga, 

depois da vitória por 3-1 (com alguma po-
lémica à mistura) sobre o Sp. Braga.
Três pontos atrás das águias segue o FC 

Porto de Nuno Espírito Santo, sem ideias e 
sem saber que caminho tomar. O nulo em 
Tondela deve ser lido para lá do próprio 
resultado. Não houve golos e futebol nem 
vê-lo. À quinta jornada, os dragões seguem 
com dez pontos, menos três do que na épo-
ca passada.
Nota mais para os surpreendentes Desp. 

Chaves e Feirense, recém-chegados à I 
Liga e já a colher bens preciosos na luta 
pela manutenção. Os transmontanos passa-
ram com segurança em Arouca e os foga-
ceiros silenciaram o Estádio do Bessa com 
um golo de Vitor Hugo no período de des-

contos.
No lote dos heróis da ronda é 

obrigatório inscrever também o 
nome do Paços de Ferreira. No 
Bonfim, onde tem habitado um 
competente Vitória, quatro go-
los dos homens da Capital do 
Móvel e três pontos tão saboro-
sos quão importantes.
Estoril-Praia e Nacional da 

Madeira venceram pela primei-
ra vez. Na Choupana, o dérbi 
do Funchal acabou com o Ma-
rítimo atirado ladeira abaixo 
e PC Gusmão despachado de 
volta ao Brasil.

Em Guimarães, um ponto para o Vitória 
e um para o Belenenses. Duas equipas si-
tuadas a meio da tabela e aparentemente 
capazes de avançar para uma temporada 
interessante.

Além dA ArbitrAGem, mourinHo
CritiCA JoGAdor dA suA eQuiPA

Luke Shaw foi alvo das críticas do 
treinador português. O Manchester 

united averbou este domingo a sua ter-
ceira derrota consecutiva e josé Mou-
rinho não foi meigo com as palavras no 
final do jogo. 

Se a arbitragem não foi de encontro às 
expectativas do técnico português, as exi-
bições de alguns dos seus jogadores tam-
bém não. Luke Shaw foi um dos principais 
visados pelas críticas de José Mourinho, 
depois do segundo golo marcado pelo Wa-
tford. “Podem encontrar semelhanças in-
críveis com o primeiro golo que sofremos 

no jogo com o Manchester City. Kolarov 
tinha a bola em situação difícil e os meus 
jogadores, em vez de pressionarem, decidi-
ram dar-lhe espaço. Desta vez, Amrabat re-
cebeu a bola e o nosso lateral esquerdo está 
a 25 metros dele em vez de estar a cinco 

metros. Mesmo assim deveria saltar e pres-
sionar”, referiu o Special One, em declara-
ções à imprensa inglesa. “É uma questão 
tática, mas também de atitude mental. Algo 
que não se muda em algumas semanas”, 
acrescentou Mourinho. O lateral esquer-
do, tal como no jogo frente ao Manchester 
City, acabou por ser substituído.
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