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Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO
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Visita do Presidente do GoVerno reGional da
Madeira, dr. MiGuel albuquerque, a Montreal

Foto oFicial na câmara municipal de montreal, artigo desenvolver na próxima edição

XX Festa eM Honra do aPóstolo
são Paulo Foi uM Grande sucesso 6-7
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palavra do diretorboa notícia Para os Pescadores

Depois tantos anos a remar 
contra a maré, os pescadores 
dos Açores acabam de receber, 
a semana passada, uma boa no-
tícia, por parte do Secretário Re-

gional do Mar, Ciência e Tecnologia, respeitante a 
um apoio do Governo Regional, no valor de 70 mil 
euros, tendo em vista alargar a cobertura da Es-
tação Costeira, da Cooperativa Porto de Abrigo, 
para além das 200 milhas náuticas, na sub-zona 
dos Açores da nossa Zona Económica Exclusiva.
Em tempo de fim de mandato e tarde é o que 

nunca chega, vem agora o Secretário Regional 
do Mar, Brito e Abreu, depois do governo fazer 
orelhas moucas aos persistentes apelos dos 
pescadores e seus representantes, anunciar um 
apoio para novos equipamentos, que permitirão a 
cobertura via rádio de toda a Região, contribuin-
do para uma melhoria substancial da eficácia das 
comunicações no mar, o que corresponderá, por 
via disso, a melhores condições de segurança dos 
nossos pescadores.
Tive a oportunidade de visitar a Estação Costeira 

de Comunicações, que funciona junto da Coope-
rativa Porto de Abrigo, onde foi possível inteirar-
-me da intensa atividade daquele sistema, que 
permite a cobertura via rádio VHF da zona do mar 
da Região.
De facto foi possível constatar in loco o funcio-

namento daquela sofisticada Estação de Comu-
nicações, que garante condições de segurança 
aos pescadores de toda a Região, fornecendo 
informações úteis e a possibilidade do contacto 
com os familiares, possibilitando ainda uma corre-
ta gestão de capturas de peixe. Contudo, apenas 
um funcionário da cooperativa assegura aquele 
serviço que os pescadores sempre pretenderam 
estivesse a funcionar 24 horas por dia, dada a no-
tória utilidade daquela ferramenta para os homens 
do mar. 
Os pescadores e armadores sempre entenderam 

a importância de que se reveste a presença das 
comunicações a bordo das embarcações, visto 
que, na maior parte das vezes, o radio VHF é o 
único meio de contacto com o mundo exterior e 
aquela estação costeira tem salvo muitas vidas 
humanas, pois consegue dar apoio a barcos de 
pesca e a outras embarcações de recreio, de mer-
cadorias e a navios que navegam nas águas dos 
Açores.
Aquela Estação Costeira foi financiada pela 

União Europeia e pelo Governo Regional para o 
serviço de todos os pescadores açorianos, com-
petindo à Cooperativa Porto de Abrigo os custos 
de gestão daquele equipamento, que felizmente 
passou a ter, ultimamente, uma atenção diferente 
por parte do governo regional dos Açores.
Criada há 12 anos, aquela estação costeira cons-

titui-se como uma ferramenta fundamental para os 
homens do mar e funciona em articulação com o 
Comando da Zona Marítima dos Açores, nomea-
damente com o Centro de Busca e Salvamento 
dos Açores.
Hoje em dia, os pescadores conseguem contac-

tar em qualquer altura com as famílias, porque 
dispõem nas suas embarcações de meios de co-
municação rádio e é possível os profissionais da 
pesca serem contactados pela Estação Costeira, 
que os informa das condições atmosféricas e o 
estado do mar, permitindo que possam, em tempo 
útil, regressar a terra.
De notar que durante este ano, o serviço da Es-

tação Costeira da Porto de Abrigo tivesse sido 
utilizado por mais de 3.000 vezes, sobretudo por 
pescadores, destacando-se entre os serviços so-
licitados o apoio em situação de avaria, o acon-
selhamento em caso de acidente, bem como 
pedidos de evacuação, pedidos de reboque de 
embarcações com avaria e informações meteoro-
lógicas.
É uma notícia que agora se recebe com agra-

do, depois de muitos anos de reivindicações 
em sucesso.

eleições nas nações unidas 
que Futuro coM antónio Guterres

só vivendo os problemas que atravessam a sociedade, só estando com os 
cidadãos e muito próximo deles as nações unidas podem cumprir-se.

António Guterres tem uma visão dos grandes príncipios em que se funda 
a civilização. Em certos momentos da história da humanidade sabemos os 
resultados trágicos a que conduziu o relativismo ético, por considerações so-
ciológicas simplistas e pretensamente científicas, porque se deixou de pen-
sar, e veio o obscurantismo e instalou-se o terror. Há um bem no candidato 
português António Guterres, porque tem princípios. Não é tudo a mesma 
coisa e o que está em causa não são as cores deste ou daquele clube. Há uma 
esquerda e uma direita e em cada uma delas há formas diferentes de encarar 
a verdade e a mentir, a justiça e a injustiça. «Desejo as maiores felicidades 
ao candidato português».
São infindáveis as opiniões para a reflexão e para o debate entre as Nações 

«Unidas» meritoriamente pedagógicas, para delas extrairmos os ambiciona-
dos resultados da vitória do candidato Eng. António Guterres. Neste mundo 
de paranóia, acaba de entrar há última hora a candidata búlgara Kristalina 
Georgieva e obtém aninhada o apoio da Alemanha, que alimenta a sua en-
trada na embarcação, como naqueles desafios de futebol em que há golo fora 
do tempo regulamentar e o arbito acanhado pela influência dos poderes, aco-
moda como válido. A democracia e a liberdade sendo património de todos, 
tem que ser objeto  de crítica nas áreas estratégicas de oportunismo:  foi o 
empenho e a relação dos países, que caraterizou o ato fundador das Nações 
Unidas e o seu modelo eleitoral, assente em rigor, diversidade de pontos 
de vista e luta pela paz entre as nações e os povos. No contexto do mundo 
«global» as Nações Unidas devem ter um lugar destacado dos níveis efeti-
vos de respeito pelos direitos e liberdades dos cidadãos. Neste sentido Antó-
nio Guterres é reconhecido internacionalmente por personalidades políticas, 
intelectuais e cidadãos como referência ética e política na sua mais ampla 
plataforma, capaz de estabelecer contactos frutíferos com entidades muito 
diversas e é exigente relativamente à missão  central das Nações Unidas, 
fundada em 24 de Outubro de 1945. O humanista Ban Ki-moon, uma perso-
nalidade multifacetada, termina este ano o seu mandato de Secretário Geral.
aniversário  da implantação da república em portugal
Saudar o dia 5 de Outubro de 1910, é ainda hoje um conceito alargado de 

democracia integral de uma democracia simultaneamente política, social e 
económica. A democracia não se esgota nos partidos políticos, pois cabe 
aos cidadãos praticar a democracia nos seus espaços de intervenção: re-
clamando segurança, emprego e privacidade. Empenho nas causas do in-
teresse comum, pois sem uma rede cívica e cultural, humanitária e social 
a funcionar, não haverá uma verdadeira democracia na participação e na 
responsabilidade de que tanto estamos precisados.

Domingo Das 16h às 18h
5877 PaPineau, mtl, Qcrosa Velosa

linHa aberta: 514 790.0251
Publicidade: 514 366.2888



A Voz de PortugAl  |  5 de outubro de 2016  |  P. 3

renovação residencial
interior e exterior

rui miguel rodrigues
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnovation

AgendA comunitáriA

jorge correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Gala dos artistas
Organiza-se a Gala dos Artistas a 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

círculo de rabo de PeiXe
O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza o seu 
tradicional convívio no sábado 19 de novembro pelas 19h00 
na sala de receção “Le Chateau Classique” situada no 6010 
Boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard, QC H1P 
1A5. O serão será animado pelo DJ Jeff Gouveia. Informa-
ções: Diane: 514-549-4344; António: 514-777-1551; Natér-
cia Calisto: 514-815-3322.

sexta-Feira, 7 de outubro
Soupa, Fritada mixta de peixe, arroz de 

tomate e salada, sobremesa
Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;

J. Fernandes 514 501-1278; 
C. Rosário 514 255-4849 ou pelo facebook

associação portuguesa

do canadá

clube oriental
O Clube Oriental regressa as atividades, sábado dia 8 de 
outubro às 19h com um jantar dançante. Convívio da mar-
cha, mas a festa é para todos com DJ Entre-nós. Juntos 
fazemos à festa.

Hora de balanço

ao fim de praticamente 
um ano de governo de 

costa apoiado pela esquer-
da parlamentar, chegou o 

momento de fazer um balanço sobre o pon-
to a que chegámos. entre altos e baixos, in-
dependentemente de concordarmos ou não 
com esta opção governativa ou de simpati-
zarmos com os partidos que a compõe, temos 
que admitir certos pontos que julgo de todo 
o interesse referir.
1. Julgo que a aparente solidez do acordo en-

tre PS, PCP e BE tem sido evidente, ainda que 
com alguns sobressaltos ocasionais. Este méri-
to é atribuído a António Costa, mas acima de 
tudo penso que a solidez nasce de um objetivo 
comum daqueles três partidos: evitar a todo o 
custo o regresso do PSD, com ou sem o CDS, 
ao governo. Assim, o inimigo comum acaba 
por consolidar três partidos que apesar de se as-
sumirem na esquerda política portuguesa, têm 
fundamentos, objetivos e formas de atuar bas-
tante diversas. Outro factor não menos impor-
tante é a aparente inércia e fragilidade da opo-
sição, nomeadamente do PSD. Destaque para a 
resolução de diversas situações, em particular 
no sistema bancário, que o PSD arrastou duran-
te algum tempo sem algum tipo de explicação. 
No caso do Novo Banco, as diversas hesitações 
entre o vende e não vende, sem um clara defi-
nição de objetivos, fossem eles qual fossem, foi 
evidente no governo da coligação PSD-CDS.
2. Nos aspetos a melhorar julgo que a parte 

económica e financeira, assim como a cedên-
cia a grupos de interesse ligados à esquerda tem 
sido uma parte lamentável desta governação. Se 
a crítica ao anterior governo incluía o facto de 
haver cedências a grupos de interesse da direi-
ta, este governo aplicou a mesma ideia mas nos 
grupos de interesse particulares à sua ala polí-
tica. Assim verificamos a reversão unilateral de 
vários compromissos já assumidos, o favoreci-
mento indiscriminado a esses grupos através da 
implementação ou projetos de implementação 
de medidas que mantêm o desequilíbrio mas 
agora na direção inversa à que existia. Neste ca-
pítulo, a governação tem-se centrado mais na-
queles que são politicamente próximos do que 
uma governação a pensar em todos. Para isto é 
necessário ter em conta que se o favorecimento 
de grandes grupos económicos em detrimento 
dos trabalhadores é desfavorável, o seu inverso 
é igualmente pernicioso pois o equilíbrio entre 
ambos é a chave fundamental numa economia 
forte e sustentável. No plano económico a fa-

lha é evidente, com um crescimento anémico 
já previsível por uma errada opção pela econo-
mia de consumo interno, que nunca seria sus-
tentável como já havia sido ensaiada antes no 
governo de Sócrates com claro insucesso. No 
plano financeiro ressalva para o controlo do dé-
fice, muito à custa da sustentação draconiana da 
despesa, que se apresenta resultados agora, no 
curto ou médio prazo levanta bastantes dúvidas. 
Tudo isto tem levantado dúvidas a nível inter-
nacional, com o evidente aumento das taxas de 
empréstimo junto dos investidores internacio-
nais em relação a outros países da Comunidade 
Europeia.
3. Outro aspeto negativo, que julgo merecer 

um destaque, é a falta de visão para Portugal. 
Esta é uma constante nos partidos políticos 
portugueses que enveredam por lutas de po-
der, pela instalação de tentáculos de poder no 
Estado apenas para aumentar a sua influência 
sem medirem consequências, sem qualquer vi-
são para a nação lusitana. Assim, como as ante-
riores governações, esta prima pelas opções de 
compadrio com os grupos que a suportam, tudo 
a sabor do momento, onde o futuro de um país 
se desperdiça de forma inglória. Sem visão não 
há rumo; sem rumo, tudo é feito “em cima do 
joelho”.
4. Último destaque, para terminar de forma po-

sitiva, é para a nossa diplomacia, em particular 
no apoio à candidatura de António Guterres a 
secretário-geral da ONU. Uma nota constante, 
que curiosamente tem passado à margem de toda 
a crise portuguesa e da nossa degradada imagem 
económica e financeira no resto do mundo assim 
como dos diversos governos, é a qualidade da 
nossa diplomacia e a imagem de referência que 
tem junto de outros países. A capacidade de ser 
interlocutor junto das mais diversas nações, gru-
pos étnicos, desde as nações mais avançadas aos 
países em mais dificuldades, tem sido notória, e 
é notória a elevada consideração que a nossa di-
plomacia vai dispondo em todo o mundo. A sua 
capacidade de estabelecer pontes e chegar a con-
sensos com os mais diversos grupos é relevante 
e deve encher-nos de orgulho para continuar a 
fazer mais e melhor.

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 anGariação de Fundos
Lucia Carvalho em colaboração com Associação Portugue-
sa de Saint-Thérèse organiza Jantar/dançante para angariar 
fundos para Associação Canadiana Dos Diabetes. Sábado 
dia 26 de novembro no salão da Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima em Laval. Mário Rodrigues, e Helena Cabral dos 
Estados-Unidos, e de Montreal a banda Evolution e DJ Mo-
reira. Contactar Lucia Carvalho tel: 514-212-1552.

Festa do outono 
Os amigos do Divino Espírito Santo do west island orga-
niza a festa do outono no dia 22 de outubro de 2016 às 
19h30. Esta festa é uma angariação de fundos para o Di-
vino Espírito Santo de 2017. Haverá um bufete, e o preço 
é de 25 coroas. Endereço, 571 rua Cherrier, Ile bizard, Qc, 
H9E-1J7. Para mais informações: Dina Melo 514-696-
0754; José de Silva 450-424-1534
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4ª-fEIrA 5 DE OutubrO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Filhos da Nação
5:31 O Outro Lado
6:28 Números do Dinheiro
7:26 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Sociedade Civil
10:18 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
14:10 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:47 Hora dos Portugueses
17:01 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Palavra aos Diretores
21:06 Os Boys
21:51 Os Nossos Dias
22:36 Grande Entrevista
23:31 Notícias do Atlântico
0:33 Hora dos Portugueses
0:46 Os Boys
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEIrA 6 DE OutubrO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:32 Grande Entrevista
6:28 Janela Indiscreta
6:58 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:18 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:47 Hora dos Portugueses
17:00 Agora Nós
18:44 Tech 3
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Literatura Aqui
20:57 Dentro
21:43 Os Nossos Dias
22:17 Fatura da Sorte
22:25 Grande Área
23:31 Notícias do Atlântico
0:32 Hora dos Portugueses
0:45 Dentro
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEIrA 7 DE OutubrO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
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 Sexta às 9
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Miúdo Graúdo
22:00 IPMA - Internacional
 Portuguese Music Awards

sábADO 1 DE OutubrO            
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- Açores - 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 8 DE OutubrO          
1:30 Palavra aos Diretores
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
4:30 Eucaristia Dominical
5:30 Atletismo: Rock´n´Roll 
 Maratona de Lisboa 
 & Meia Maratona
7:00 Visita Guiada
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
9:30 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 DOP
11:45 O Princípio da Incerteza
12:30 As Novas
 Viagens Philosophicas
13:00 Diga Doutor
13:45 Ilhas da Macaronésia
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 FFF - Fashion Film Factory
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 9 DE OutubrO              
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Decisão Nacional
5:30 Atlântida- Açores - 2016
6:59 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 Manual de Instruções
9:54 As Novas
 Viagens Philosophicas
10:25 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:06 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:31 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Prós e Contras
21:52 Golo RTP - Int.
23:24 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Backstage
1:30 Bom Dia Portugal

3ª-fEIrA 10 DE OutubrO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sociedade Recreativa

informando o nosso povo
sobre os açores

PortuGuês subiu de eMPreGado de 
liMPeza a dono de Multinacional
josé correia começou a trabalhar há quase 

50 anos em Winnipeg, canadá, como sim-
ples empregado de limpeza. Hoje é dono da 
maior companhia de limpeza e manutenção 
do país, tudo porque fugiu à guerra colonial.

«Era filho único. O meu pai teve medo que fos-
se chamado para cumprir serviço militar. E como 
ele já estava em Winnipeg há um ano, chamou a 
família para se juntar a ele”, explica José Cor-
reia, presidente da Bee-Clean Building Mainte-
nance, natural de Albufeira.
Emigrante com 15 anos, em 1967, José Correia 

não teve problemas na adaptação pois já sabia 
um pouco das línguas oficiais do Canadá, o in-
glês e o francês. Cedo começou a trabalhar no 
ramo da limpeza e da manutenção, numa fase 
inicial em ‘part-time’, tendo decidido melhorar 
o inglês, estudando à noite.
«Como os portugueses eram conhecidos como 

trabalhadores e de confiança, vi que havia condi-
ções para se fazer uma boa coisa», recorda.
Aprendeu soldadura, eletricidade e desenho, 

numa altura em que a vaga de imigração portu-
guesa para o Canadá estava no seu auge e era 
fácil recrutar «trabalhadores portugueses».
Em 1967, fundou a Bee-Clean, um projeto de 

uma vida que agora entra numa fase de inter-
nacionalização. «Fiz muita limpeza com o meu 
sócio. Éramos dois, depois três, quatro e aí em 
diante. Primeiro os portugueses e hoje temos 
funcionários também de outras comunidades».
A empresa rapidamente começou a operar no 

oeste do Canadá, desde Alberta à Colúmbia Bri-
tânica, ficando aquela área sob a responsabilida-
de do sócio do luso-canadiano, Bryan Gingras.
A cargo de José Correia ficou a região de Saska-

tchewan até ao Ontário, numa área do centro e 
sul do Canadá. Há oito anos a empresa expan-
diu-se para o este do país, para o Quebeque, e há 
três anos para a Nova Escócia.
A Bee-Clean Building Maintenance opera em 

edifícios governamentais, aeroportos, hospitais, 
bases militares, escritórios, supermercados, e 
também congrega manutenção manual desde a 
substituição de lâmpadas a pequenas reparações 
elétricas.
Oficialmente há 429 mil portugueses e luso-

descendentes no Canadá (censo de 2011), estan-
do a grande maioria localizada no Ontário. Na 
província do Manitoba, cuja capital é Winnipeg, 
calcula-se que existam cerca de 30 mil.

josÉ da conceição
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

cuidar da MeMória É cuidar da qualidade de Vida

muitos preocupam-se 
com o que é registrado 

nos arquivos dos seus com-
putadores, mas raramente 
se preocupam com as ma-

zelas arquivadas na sua memória. achamos 
que, pelo facto de não nos recordarmos de 
uma experiência negativa que ela desapare-
ce. 
Como nos enganamos! Não temos consciên-

cia da deslocação das experiências da memória 
consciente para a memoria inconsciente. Tudo 
aquilo que não recordamos ainda faz parte de 
nós. Não compreendemos que vamos formando 
bairros doentios na grande cidade da memória, 
contaminando o seu ar, esburacando as suas ruas, 
destruindo a sua iluminação. Não se esqueçam 
dessa imagem. Pouco a pouco, podemos perder 
a saúde emocional se não filtrarmos os estímulos 
stressantes, reeditarmos o filme do inconscien-
te e protegermos a memória. É possível ter uma 

vida adulta infeliz, mesmo tendo tido uma in-
fância feliz. Mas também é possível, através da 
gestão dos pensamentos e das emoções, ter uma 
vida adulta saudável, mesmo tendo tido uma in-
fância traumática. Há ricos que vivem misera-
velmente e há miseráveis que fazem de cada dia 
um novo dia. Eles não possuem roupas de marca, 
carros luxuosos ou uma casa na praia, mas a sua 
memória é um jardim onde brotam espontanea-
mente emoções ricas e pensamentos belos. Os 
seus Invernos são curtos e as suas Primaveras 
são longas. Se quisermos trabalhar os papéis da 
memória com sabedoria, temos que viver as leis 
da qualidade de vida. Não esquecendo que uma 
lei depende da outra. Decida mudar o seu estilo 
de vida se ele é stressante, dedique algum tempo 
a contemplar as pequenas coisas da vida, liber-
te a sua criatividade, treine-se a colocar os seus 
pensamentos sob o seu controlo, dê um choque 
de lucidez à sua emoção. Se o fizer, os seus dias 
serão felizes; mesmo ao atravessar os seus deser-
tos, as suas manhãs serão irrigadas pelo orvalho, 
o seu sorriso será espontâneo e duradouro.
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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

Foi sábado dia 1 de outu-
bro, o rancho Folclórico 

ilhas do encanto da casa dos 
açores do quebeque celebrou mais um ani-

19º aniVersário do rancHo Folclórico, ilHas do encanto

Francisca reis
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Fotos de
roberto arruda

versário. 
Muitos parabéns ao Rancho, à sua ensaiadora 

Christine Arruda, à Senhora Glória, aos músicos 
e a todos os elementos que se integram em prol 
da nossa cultura e tradições açorianas.

Foi servido como já é de costume um delicioso 
jantar e entrada de pastéis de bacalhau e camarão 
empanados, sopa, roast-bife com batatas e legu-
mes, bolo de aniversário e café.noVos Voos da

air transat 
Há algumas semanas muitos já estavam a 

dizer que durante todo o ano haverá voos 
de montreal a lisboa durante todo o ano. 
Depois de várias verificações com o sistema de 

Air Transat e outros serviços informáticos, o re-
sultado foi diferente. 

Utilizámos as datas do 20 dezembro ao 28 de 
dezembro de 2016 e do 8 janeiro ao 16 janeiro 
de 2017, o voo passa por Toronto, antes de ir ao 
destino, Lisboa. Todos os passageiros deverão 
viajar e mudar em Toronto. Mais uma vez Mon-
treal não tem voos diretos para a nossa terra natal 
durante a época baixa.

11a sEmANA culturAl 2016
26 a 29 DE OutubrO-19h00

JOVENS E A IDENTIDADE 
AÇORIANA 

Jantar Dançante de Encerramento
(confecionado pelo restaurante ‘Estrela do Oceano’ e

animado por Júlio e Viviana)
38o Aniversário

Sábado, 29 de Outubro 2016, 19 horas
Casa dos Açores do Quebeque

229 rue Fleury ouest, Montreal, Quebeque
RESERVA PARA O JANTAR/BILHETES PARA SORTEIO:

CAQ 514-388-4129
B. MONIZ 514-774-6537/A. MACEDO 514-745-0425

SORTEIO INCLUI 2 VIAGENS A S. MIGUEL

RANCHO 
FOLCLÓRICO 

ILHAS DE 
ENCANTO

e

FILARMÓNICA DO 
DIVINO ESPÍRITO 
SANTO DE LAVAL

JOVENS EM 
DESTAQUE

GRUPO 
REVIVER

da Casa dos 
Açores 

do Quebeque

CONVIDADOS 
LOCAIS E DOS 

AÇORES
Presidente da 

Cãmara Municipal da 
Ribeira Grade

PROJEÇÃO DE FILME

Chomedey
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festejada na sala de Saint-Enfant-de-Jésus, uma 
grande sala, onde este grupo de ano para ano 
conseguiam apresentar uma sala digna de uma 
sala de receção com luz e um estilo único na co-
munidade. Desta vez, por causa de problemas de 
renovações obrigatórias desta sala, que não pode 
alugar a sala da cozinha, a Associação Saudades 
da Terra Quebequente teve de resolver este pro-
blema e chegaram a acordo para ir a Laval e fa-
zer a festa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. 
“Foi uma grande mudança que vai dar um outro 
brilho à nossa festa, e se é possível vamos con-
tinuar a fazer a festa de São Paulo em Laval e 
a Festa do Chicharro na Igreja de Saint-Enfant-
-de-Jésus, porque a comida é feita no exterior da 
igreja e não usamos a cozinha como tal”, disse 
Roberto Carvalho, presidente da Ribeira Quente.
Sábado dia 1 de outubro, a sala é como sempre 

um encanto. É sempre muito importante com-
preender que tudo o que eles fazem não se faz 
em dois minutos. Através dos anos a linda deco-
ração que usam ano após ano e que continuam 
a comprar para enriquecer a sala, faz com que 
todos ficam de boca aberta.

A noite iniciou-se com as boas-vindas, profe-
ridas por Mário Carvalho e a entrada da equipa 
que serviria durante a noite, também o Sr. Padre 
Carlos Dias deu a sua benção a esta grandiosa 
festa.
O elenco artístico é sempre importante para esta 

organização. De uma maneira certa, eles fazem 
sempre uma boa escolha, desta vez, em primeiro 
lugar, Diniz Cruz, vinde de Vancouver, fez um 
grande espetáculo para aquecer a pista de dan-
ça. Em segundo lugar o conjunto de Além-Mar. 
O grupo musical Luso-canadiano, Além-Mar, 
iniciou a sua carreira no ano de 1991. Devagar 
devagarinho foram subindo no mundo da músi-
ca. Tantas histórias para contar, pois afinal são 
mais de 20 anos! Começaram numa brincadeira 
atuando em batizados e festas familiares, até que 
seis meses depois num baile no Clube Português 
de London, “terra adotada deste grupo musical”, 
o conjunto musical Rio2 de Cambridge insistiu 
para que eles subissem ao palco para atuar um 
pouco, e os diretores do Clube ouviram e de ime-
diato deram-lhes marcações para o ano inteiro. E 
foi assim, depois tudo foi acontecendo com tem-
po. Não demorou muito, em 1995 foram convi-
dados para atuar na terra natal para o Festival 
Cultural da Povoação e Semana do Chicharro na 
Ribeira Quente, em 1996. Depois nas Bermudas, 
e os EUA vieram logo a seguir. Os Além-mar 

através dos anos podemos 
ver a associação sauda-

des da terra quebequente e 
o seu desenvolvimento desde 

a sua fundação no dia 15 de janeiro de 1997, 
e que organizam anualmente, a “Festa do 
chicharro”, na primavera, e a festa de “são 
paulo”, apóstolo da fé, padroeiro da ribeira 
quente.
Mais uma vez a Associação Saudades da Terra 

Quebequente brilhou este fim-de-semana, mas 
tudo mudou... antigamente, esta festa foi sempre 

XX Festa eM Honra do aPóstolo
são Paulo Foi uM Grande sucesso

sylvio martins
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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atuam constantemente nas Comunidades Portu-
guesas, radicadas ao longo da Costa Leste Ame-
ricana. É de salientar que este grupo tem posto a 
cidade de London Ontário, Canadá, no mapa na-
cional com uma comunidade que conta quarenta 

mil portugueses oriundos de todas as províncias 
e ilhas portuguesas.
Nesta noite o grupo surpreendeu a sala durante 

mais de 2 horas de música sem parar, e não es-
quecendo o DJ da noite Brian Ferreira que ani-
mou em grande a sala e fez delirar a mocidade.
Habitualmente, a Associação Saudades da Terra 

Quebequente homenageia anualmente pessoas 
que ajudam esta organização, este ano home-
nagearam, Diniz Cruz, Tony Medeiros do gru-
po Além-Mar pelos seus 25 anos de carreira e a 
Associação dos Pais pela sua contribuição com 
Associação Quebequente.
“Caros amigas e amigos, em meu nome pes-

soal e da Associação Saudades da Terra Que-
bequente, quero agradecer a todos aqueles que 

de uma maneira ou de outra contribuíram para 
a realização da XX Festa em Honra do Apóstolo 
São Paulo em Montreal, que se realizou sábado. 
Gostaria de expressar um especial agradecimen-
to aos artistas que animaram o serão. Apresento 
o meu reconhecimento pelo excelente espetácu-
lo realizado, sei que é um trabalho baseado no 
empenho, com muito sacrifício e muitas das ve-
zes por paixão às nossas “raízes”. Um obriga-
do sentido ao artista DINIS CRUZ, e um grande 
obrigadão ao Conjunto musical Além-Mar na 
pessoa Tony Medeiros, pois foram pessoas com 

grandes valores morais, em todos os momen-
tos foram grandes profissionais e com enorme 
sentido de responsabilidade, foram incansáveis. 
MUITO OBRIGADO! Não podia também deixar 
de agradecer ao, DJ Brian Ferreira, pelo exce-

lente trabalho que teve na animação da noite. 
Obrigado Brian! Um obrigado aos nossos con-
terrâneos da Associação dos Amigos da Ribei-
ra Quente de Ontário, pois a vossa presença é 
sempre especial, fico grato pela vossa presença 
e sobretudo a disponibilidade de terem cá vindo.
Aproveito para agradecer todos a vossa ami-

zade e carinho que têm demonstrado ao longo 
dos últimos anos. Não há palavras que possam 
expressar o quanto é gratificante receber os vos-
sos fantásticos comentários de satisfação pelo 
trabalho desenvolvido pela nossa Associação.
Muito obrigado aos que acreditaram e nos aju-

daram em mais um evento, que é de todos nós”.
O resto, é história, e o domingo serviu certa-

mente de dia de descanso para os organizadores, 

que trabalharam muito, e talvez até para algumas 
pessoas que dançaram muito. Pelo que se viu du-
rante a festa, temos a certeza que todos gostaram 
desta linda noite. 
Roberto Carvalho, presidente da Associação 

Saudades da Terra Quebequente; Jerry Arru-
da   vice-presidente; Alex Tibúrcio, tesoureiro; 
Tito Carvalho, secretário; vogais João Linhares, 
Adelino Coelho, Roberto Abarrota, João Branco, 
Mariano Miúdo; Mário Carvalho, secretário da 
assembleia. 
viva a ribeira quente.

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
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3
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● 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.
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o noVo FestiVal de FilMes “Vues
du Monde et de Musique” Presta
HoMenaGeM a PortuGal

no dia 22 de 
s e t e m b r o 

destacou-se em 
montreal o novo 

Festival de “vues du monde et 
de musique - views of the World 
Film & music Festival” no “cen-
tre culturel marocaine” situado 
no 515 rue viger presta homena-
gem a portugal na abertura do 
Festival com o filme português 
“Fogo de damas”, atrizes, produ-
toras e escritoras de cinema por-
tuguês, Francês, árabe, italiano, 
e russo.

O fundador e coordenador do fes-
tival Michel Zgarka afirmou estar 
muito orgulhoso de ter trazido o 
festival a Montreal foi a melhor ma-
neira de agradecer a Montreal o tem 
feito por ele e sua carreira. O pri-
meiro dia foi dedicado a Portugal, o 
segundo dia África e países Árabes 
como Marroco, Algéria, Tunísia; o 

terceiro dia à Itália e no último dia 
à Rússia. Agradeceu ao Diretor do 
Centre Culturel Marocaine Jaafar 
Debbarh por ter recebido o Festival, 
a colaboração do Ludovic Chacun 
Diretor do BMW - Canbec, o prin-
cipal patrocinador MOJO Spice & 
Life Alan Rogers, Carlos D’Avilez, 

Miguel Fonseca por ter organizado 
as duas grandes festas no Théatre 
St-James com mais de 500 convida-
dos, uma festa de glamour que é o 
que a marca MOJO representa, Li-
festyle estilo de vida glamour.

disney Pode coMPrar netFliX?
nos estados unidos diz-se que siM
nos últimos anos, a indústria do 

‘streaming’ de vídeo tornou-se 
um dos mercados mais apetecíveis 
do mundo. a ascensão da internet 
de banda larga e das televisões de 

alta qualidade abriram a porta e 
a aposta forte em conteúdo exclu-
sivo permitiu à Netflix tornar-se 
um gigante deste setor. 
Séries como ‘House of Cards’ e 

‘Orange is the New Black’ con-
vencem cada vez mais utilizadores 
a trocarem os fornecedores clássi-
cos de televisão pelo ‘streaming’ e 
transformam a Netflix numa marca 
muito apetecível. 
É neste contexto que a Disney sur-

ge mais uma vez como interessada 

numa possível compra. A empresa 
criada pelo lendário Walt Disney foi 
associada ao Twitter na semana pas-
sada e, de acordo com o MarketWa-
tch, poderá estar também a pensar 

na aquisição da Netflix. 
Apesar de nenhuma das empresas 

confirmar o interesse no negócio, a 
compra faria sentido tendo em con-
ta o sucesso da Netflix e a recente 
aposta da Disney no ‘streaming’ 
de vídeo e na televisão. Recorde-
-se que a empresa de animação e 
entretenimento é dona da televisão 
desportiva norte-americana ESPN, 
para além de alguns canais de pro-
dução de conteúdos para jovens e 
para o público hispânico.

Francisca
reis

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Para Mais
inForMações

inFo@tVPM.ca
514.993.9047

programa da semana
quinta-Feira:
- escritora lídia jorge esteve 
    presente no Festival 
    internacional de literatura.
sábado:
- presidente da região autónoma da
   madeira pela primeira vez visita 
   a comunidade de montreal.
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sAgItárIO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Procure estar calmo. Não se can-
se a viver agitado! Saúde: Poderá ter problemas respirató-
rios. Dinheiro: Tudo estará a correr bem.

Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: Não dê importância a comentários. 
Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis. Dinheiro: Não 
se precipite ao fazer compras. 

Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquárIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: Dê atenção às 
pessoas mais velhas da sua família. Saúde: Não esforce 
as suas pernas. Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto 

trabalha; desempenhe o seu papel de coração aberto e com um 
sorriso na cara! Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que sig-
nifica Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras 
pessoas dizem. O pensamento positivo é o melhor remédio 
para qualquer mal. Saúde: Tendência a dores de garganta. 

Dinheiro: Possível aumento. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

cArNEIrO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Ha-
bilidade. Amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos 
pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos! 
Saúde: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro: Cuida-

do com investimentos. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Po-
der. Amor: Seja seletivo nas suas amizades. Plante hoje 
sementes de otimismo, amor e paz. Saúde: Problemas de 
rouquidão. Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho. 

Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: O amor paira no ar. Procure 
intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espa-
lhando em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Nada o 

preocupará a este nível.  Dinheiro: época pouco favorável. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta Dominante: 2 de Copas, que signi-
fica Amor.  Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. 
Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa! Saúde: 
A saúde é o espelho das suas emoções.  Dinheiro: Perío-

do favorável. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discus-
são, Negociação Difícil. Amor: Tenha mais contacto com 
familiares. A verdadeira beleza não é visível aos olhos, 
pois está no coração! Saúde: Faça uma caminhada por 

semana. Dinheiro: Sem sobressaltos.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Organize um jantar de amigos. Aprovei-
te ao máximo os momentos de alegria para agradecer a 
Deus tudo o que tem! Saúde: Evite a rotina. Dinheiro: Não 

se precipite nos gastos. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta Dominante: Valete de Espadas, que sig-
nifica Vigilante e Atento. Amor: poderá começar uma nova 
amizade ou um novo relacionamento. Saúde: Durma mais 
para recuperar energias. Dinheiro: Boa capacidade de re-

solução de conflitos e gestão de recursos.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que signi-
fica Amizade, Equilíbrio. Amor: Possível desilusão com al-
guém próximo. Saúde: Faça exercícios de relaxamento. Di-
nheiro: Não se distraia. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

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

HOrIzONtAIs: 1. Leito. Linguagem de um povo, consi-
derada nos seus caracteres especiais. 2. Pequena argo-
la com que se enfeitam os dedos. Recuperar. 3. Assisti. A 
unidade. Altar cristão. 4. Sobre (prep.). Preparar (alimen-
tos) ao fogo. Alternativa (conj.). 5. Naquele lugar. Relativo 
a bronze. 6. Categoria. Entusiasmo artístico. 7. Ramada. 
Progenitor. 8. Graceja. Estado governado por um rei. A si 
mesmo. 9. Composição poética de assunto elevado e des-
tinada ao canto. Aqueles. Sétima nota da escala musical. 
10. Porção de gemas de ovos batidas com açúcar e um 
líquido quente. Texto ou conteúdo de um escrito. 11. Dese-
jaram. Classe.
vErtIcAIs: 1. Piso de uma casa, inferior ao nível da rua. 
Embarcação comprida e estreita feita de um tronco escava-
do, usada na África e na América. 2. Ser vivo irracional. O 
mesmo. 3. A mim. Pátria. Ave pernalta corredora que se as-
semelha à avestruz. 4. Perder a razão momentaneamente. 
Brisa. 5. Molibdénio (s.q.). Deseje. Contr. da prep. de com 
o art. def. a. 6. Progredir. Indivíduo do povo (fig.). Suspi-
ro. Ante meridiem (abrev.). 7. Preposição. Nome da letra 
N. noroeste (abrev.). 8. Caminhava para lá. Refutação. 9. 
Ovário dos peixes. Sufixo diminutivo. A minha pessoa. 10. 
Genuíno. Espécie de pastel, com recheio de carne, peixe 
ou legumes. 11. Mensageiro (fig.). Terreiro.

sOgrA AtAcADA pOr cObrA
Num passeio por África, grita a mulher: - Querido, uma 
cobra mordeu a minha mãe. E, desinteressado, responde 
o marido lá do fundo: - Meu Deus! Coitada da cobra…
ANOs DE pAI
Pergunta a professora: - Quantos anos tem o seu pai?
Responde o aluno: - Ele tem seis anos.
- Como é que isso é possível? – pergunta a professora.
Explica o menino: - Ele tornou-se pai só quando eu nasci…

AErOpOrtO jOÃO pAulO II: O Aeroporto de São Miguel, 
na Nordela, foi inaugurado em 1969, mas o acanhamento da 
pista continuava a não permitir a escala de grandes aerona-
ves, obrigando os micaelenses a viajarem na SATA até San-
ta Maria para prosseguirem viagem, ora para o Continen-
te, ora para a América do Norte. Eis uma das razoes pelas 
quais, nesse tempo, a SATA nunca dava prejuízo: eram pou-
cos os passageiros não pagantes e muitos os que rumavam 
para as terras do Tio Sam. Só em 1989, após as monumen-
tais obras de prolongamento da pista, graças ao imponente 
terrapleno na mata da doca, sob a gestão da ANA, EP e com 
o dinheiro da Região Autónoma dos Açores, começaram a 
escalar as aeronaves de grandes dimensões. Em 1995 foi 
inaugurado o novo Terminal de Passageiros e a nova Placa 
de Estacionamento, tomando, então, o aeroporto a designa-
ção de João Paulo II, com a sua pista em pavimento asfáltico 
de 2.519 metros de comprimento e de 45 metros de largura.  
Em 2009, o aeroporto movimentou 904.561 passageiros, 
sendo 78% do tráfego origem/destino proveniente de Por-
tugal (Continente, Madeira e arquipélago dos Açores), 12% 
da União Europeia e 10% das Américas. De resto, 60% do 
tráfego geral do aeroporto, em termos de aeronaves, é pro-
veniente das demais ilhas, mas delas só provêm 25% do 
tráfego geral de passageiros.

PortuGal entre os cinco Países
do Mundo coM Mais díVida Pública
dívida de 128.8% do produto interno bru-

to na ótica de maastricht – que é a usa-
da pelo Fmi - coloca portugal entre os países 
com mais dívida.

O Fórum Económico Mundial coloca Portugal 
em quinto lugar na lista dos países com mais 

dívida do mundo. O relatório agora publicado, 
ordena os países de acordo com as percentagem 
das suas dívidas públicas em relação ao PIB, 
segundo dados do FMI e World Economic Ou-
tlook, referentes a abril. Com 128.8%, Portugal 
surge em quinto lugar a contar do fim da lista, 
apenas precedido pela Itália, Líbano, Grécia e 
Japão, o país com mais dívida (248.1% do PIB).
Os países ou regiões administrativas espe-

ciais com menor dívida publica são Hong Kong 
(0,1%), Brunei (3,1), Arábia Saudita (5,8), Argé-
lia (8,7) e Estónia (10,1). Também segundo os 
dados do Relatório Global de Competitividade 
do Fórum Económico Mundial Portugal caiu 
oito posições para o 46.º lugar do ranking da 
competitividade, num universo de 138 países.

aMália rodriGues Vai ser
HoMenaGeada no olyMPia, eM Paris
amália rodrigues vai ser recordada em 

paris, a 09 de outubro, com uma noite de 
fados na sala olympia, em que vão subir ao 
palco simone de oliveira, joana amendoeira, 
anabela, duarte, jorge Fernando, custódio 
castelo, entre outros artistas.
O objetivo é “prestar a devida homenagem na 

cidade-luz” à diva do Fado, disse à Lusa José 
Antunes, produtor do espetáculo, que indicou 
que a sala está “praticamente esgotada” e que um 

espetáculo com o mesmo formato será apresen-
tado em abril no sul de França.”Esta ideia surgiu 
porque vivi 34 anos em França, de 1971 a 2005, 
e ando nesta vida de espetáculo desde 1989. 
Enquanto Amália era viva nunca consegui tra-

balhar com ela e lembrei-me de lhe prestar a de-
vida homenagem na cidade-luz e na sala onde 
ela foi cantar ainda eu não era nascido”, explicou 
José Antunes, diretor da Dyam Produções.

O produtor escolheu para diretor musical do 
projeto o músico Jorge Fernando, que acompa-
nhou Amália e que “conhece melhor que nin-
guém o seu repertório”, prometendo um espetá-
culo com “os grandes clássicos e alguns fados 
menos conhecidos”.
O concerto de homenagem vai acontecer três 

dias depois de se assinalarem 17 anos da morte 
de Amália, numa das salas que marcou o início 
da sua internacionalização em 1956, sublinhou 

o outro coprodutor do evento, 
Frankelim Amaral.”
A Amália foi a primeira artis-

ta portuguesa a subir ao Olym-
pia que continua a ser e será 
sempre uma sala mítica para 
todos os artistas. 
Se queremos juntar a pala-

vra gala a este espetáculo, 
era a sala ideal para fazer este 
evento”, descreveu Frankelim 
Amaral, diretor de redação 
da revista bilingue publicada 
em França Portugal Mag que 
se associou ao projeto de ho-

menagem. Paris também conta com um passeio 
batizado com o nome da fadista portuguesa, a 
‘Promenade Amalia Rodrigues’ (sem acento), no 
19º bairro, junto ao Santuário de Nossa Senhora 
de Fátima, que foi inaugurado em 2010 por An-
tónio Costa quando era presidente da câmara de 
Lisboa e pelo antigo autarca de Paris Bertrand 
Delanoë.
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sudoKu

solução

HOrIzONtAIs: 1. Cama, Idioma. 2. Anel, Reaver. 3. Vi, Um, Ara. 4. Em, 
Cozer, Ou. 5. Ali, éneo. 6. Plana, Estro. 7. Rama, Pai. 8. Ri, Reino, Se. 9. 
Ode, Os, Si. 10. Gemada, Teor. 11. Amaram, Aula.
vErtIcAIs: 1. Cave, Piroga. 2. Animal, Idem. 3. Me, Lar, Ema. 4. Aluci-
nar, Ar. 5. Mo, Ame, Da. 6. Ir, Zé, Ai, Am. 7. De, Ene, NO. 8. Ia, Resposta. 
9. Ova, Ota, Eu. 10. Mero, Rissol. 11. Arauto, Eira.
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novos cD’s em circulação em Portugal e na internet | fnac.Pt

royal faDo De yolanDa soares 
Terceiro álbum de Yolanda Soares 
inspira-se novamente em Fados 
Amalianos (sua grande influência 
dentro do Fado), mas numa épo-
ca muito específica da carreira de 
Amália, onde o Fado sofreu uma 
“transformação”, quer com a esco-
lha de autores mais eruditos (como 
Camões por exemplo) quer pelas 
melodias mais complexas e elabo-
radas (principalmente as do compo-
sitor Alain Oulman ). Reconhece-se 

em Yolanda Soares uma capacidade de criar, inovar e trazer sempre 
alguma surpresa aos seus projetos e este não é exceção. Royal Fado 
é isso uma inspiração artística e musical que começa no Fado, é en-
volvido em música clássica e ainda ornamentado com estilos da dita 
“World Music”, onde o Fado é Rei inspirando tudo o resto, e onde o 
povo ascende ao trono com este estilo musical tão representativo de 
um sentimento. De uma alma. De um Pais. é um trabalho que passa as 
fronteiras do tradicional. Vai além de conceitos estanques e abrange 
universos muito generalizados. 

faDos De coimbra

Durante longos anos, foram os 
fados de Coimbra cioso patri-
mónio dos estudantes da velha 
Universidade, que os cantavam, 
noite alta, em maravilhosas se-
renatas. Falar em Coimbra é 
trazer à memória a saudade dos 
tempos de estudante, é recordar 
as mágoas de El-Rei D. Pedro, 
cantadas, em segredo, no Pe-
nedo da Saudade, é entre tantos 
nomes e melodias.
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receita da semana

bacalHau à ribatejana
PreParação:

inGredientes:

cArtoon

7

7
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sAbIA quE… A IgrEjA DA trINDADE
fOI EDIfIcADA Em 1803?

Corria o ano de 1803 quando nasceu na cidade a Igreja da 
Celestial Ordem da Santíssima Trindade. O projeto original 
pertencia ao engenheiro militar Carlos da Cruz Amarante. 
Contudo, ainda na fase de execução, foi modificado pelo 
arquiteto João Francisco Guimarães, irmão trinitário, que 
por sua vez foi substituído durante as obras pelo professor 
de arquitetura José Geraldo da Silva Godinho. Do projeto 

original manteve-se 
o gosto neoclássico. 
O templo pertencia à 
Ordem Trinitária que 
substituíra a Ordem 
Terceira de S. Domin-
gos, extinta em 1755. 
Estabeleceu-se no 
início do século XIX 
no Laranjal, como na 
altura era conhecida 
a atual zona da Trin-
dade.

cidade Proíbe cidadãos de ter
cães Pit bull aPós ataque Fatal
a partir da próximo dia 3 de outubro os cida-

dãos de montreal não vão poder ter, legal-
mente, cães da raça pit bull.
Passados três meses de um ataque de 

um cão ter tirado a vida a uma mulher em 
Montreal, no Canadá, a cidade tomou a 
decisão controversa de proibir novos cães 
da raça ou arraçados de pit bull. A decisão 
foi tomada esta terça-feira com 37 votos a favor e 
23 contra, figurando assim numa mudança da lei 
municipal sobre o controlo de animais nas ruas de 

Montreal.”O meu dever como autarca de Montreal 
é ter certeza que estou a trabalhar para todos os ci-

dadãos de Montreal”, disse Denis Coderre, 
acrescentando que a decisão tem como ob-
jetivo garantir que todos estejam e se sintam 
seguros. A oposição, que tem dúvidas sobre 
a prática desta lei, está convencida que esta 
é uma medida que vai “criar um problema 

maior do que uma solução”. Ainda assim, as novas 
regras, refere o jornal CBC, vão entrar em vigor já a 
partir do próximo dia 3 de outubro.

Modelo russa deiXa tudo Para
Vender VirGindade no MÉdio oriente

anna Freschenko, de 17 anos, 
é uma modelo que em junho 

passado concorreu a miss mosco-
vo e que agora deixou a família e o 
país para vender a sua virgindade 
nos emirados árabes unidos.
Refere o The Sun que o preço pelo 

qual Anna vendeu a virgindade se si-
tua nos 11 mil euros, não se sabendo 
ainda se esse objetivo já foi cumprido. Foi uma 
amiga da modelo quem revelou a verdadeira in-

tenção da adolescente ao viajar para 
o Médio Oriente. Assim que soube 
o real motivo da viagem, Ekaterina 
decidiu que não queria lá ficar e que 
haveria de regressar à Rússia. 
 Para já, e depois de três semanas de 

viagem sem dar notícias, Anna parti-
lhou pela primeira vez uma fotogra-
fia nas redes sociais. Acredita-se que 

já faça parte de um serviço de acompanhantes 
estrangeiras no Dubai.

300 gr de bacalhau; 1 couve portuguesa; 250 gr de pão 
de trigo; 240 gr de broa de milho; 2 dl de azeite; 3 den-
tes de alho; Sal q.b.:

Demolhe o bacalhau de véspera. No dia coza-o.
Limpe-o de pele e as espinhas e parta-o em lascas. 

Reserve. À parte, arranje e coza a couve em água 
temperada com sal, até que esta fique tenra. Corte 

o pão de trigo em fatias finas e desfaça (esfarele) a broa com 
as mãos. Leve um tacho ao lume com o azeite e os alhos es-
magados, deixe alourar e adicione pequenas quantidades da 
água da cozedura da couve. Mexa bem, adicione as couves e 
as lascas de bacalhau e rectifique os temperos. Numa traves-
sa disponha as fatias de pão. Ponha por cima o bacalhau e as 
couves e deite a broa esfarelada por cima. Sirva em seguida.
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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
4 de outubro de 2016
1 euro = cad 1,480790

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.

inFormação 
para quem lÊ.

resultado para
quem anuncia.
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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

aluga-se

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

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

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

514-977-7173

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

 514-522-5175

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

venDe-se

AlugA-sE ApArtAmENtO Em flOrIDA
Lindo apartamento em Florida para o mês de Janeiro 
junto a praia Deerfield Beach. 514-796-1129

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-278-3956

urgENtE
Precisa-se de uma pessoa no departa-
mento de costura com experiência com 
couro. idealmente para um negócio de 
móveis estofados. Seguro de grupo após 
3 meses de trabalho. Excelentes condi-
ções de trabalho. 40h por semana.

T.: 514-494-1400 ext: 204
Fax: 514-494-8202

Precisa-se de pessoa para trabalhos gerais
na mercearia e fazer livraison.

Carlos ou joe: 514-849-3808

† mArIA cAbrAl rApOsO
1918 – 2016

é com grande pesar, que a fa-
mília vem por este meio infor-
mar o falecimento em Brossard, 
no passado dia 2 de outubro de 
2016, com 98 anos de idade, de 
Maria Cabral, viúva de José Ra-
poso, natural de Água de Pau, 
Lagoa, São Miguel, Açores.
Ela deixa na dor os/as filhos/as 
Fernanda (falecido Francisco), 
José Manuel (Estrela), falecida 
Maria do Carmo (Ricardo), Luís 
(Natália), Maria de Fátima (fale-
cido João), Dorvelino (Julieta), Lúcia (António) e Car-
los (Ana), netos/as, bisnetos/as, trisnetos/as, sua irmã 
Fernanda (falecido Manuel), sobrinhos/as, primos/as, 
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNuS POiRiER inc 
10300 Boul. Pie-iX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 5 de outubro de 
2016, das 17h às 22h, e amanhã quinta-feira dia 6 
de outubro de 2016 a partir das 8h. Segue-se a mis-
sa de corpo presente, na quinta-feira dia 6 de outubro 
de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel 
Ouest. Será sepultada no Cemitério Notre-Dame-Des-
-Neiges. Renovam com profunda saudade, a missa do 
sétimo dia, no sábado dia 8 de outubro de 2016, às 
18h30 na Igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos, o nosso sincero obrigado pelo 
vosso conforto.

emPregos

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

† ANtóNIO rAmAlHO
Faleceu em Montreal, 
no 2 de outubro de 
2016, o Sr. António 
Ramalho, com a idade 
de 69 anos, natural de 
Moura, Alentejo, Por-
tugal, esposo da Sra. 
Suzette Pereira.
Deixa na dor a sua 
esposa, seus filhas/o 
Elizabeth, Sandra (Lo-
ren Bertussi), Michael 
(Cindy Quesada). Ne-
tos Kyler, Michelle, 
Jase, Mason, Nathan, 
irmãos João e Inácia. 
Sogra Blandina Perei-
ra, cunhados/as, so-
brinhos/as, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Dignité | Centre funéraire Côte-Des-Neiges inc.
4525 Ch. De La Cote-Des-Neiges
Montreal, QC H3V 1E7
514-342-8000
Em vez de enviar flores, um donativo à fundação Mount 
Sinai, 5690 Boul Cavendish, Montréal, QC H4W 1S7, a 
família seria agradecida. Haverá uma missa na capela 
do centro (chapelle Notre-Dame-de-la-Réssurection), 
quinta-feira 13 de outubro pelas 12h. Será sepultar no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Seguir-se-à uma re-
ceção na primeira sala.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-Haja.

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

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

pAtrícIA: 514-814-0362

Precisa-se de um assistente cozinheiro/a com algu-
ma experiência. 514-619-3912

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa com experiência. 514-271-4583

Procura-se senhora para fazer limpeza em resi-
dência privada às quintas-feiras das 9h30 às 17h. 

Referências necessárias. 
Francês ou inglês, é mais valia.

Marlene. Tel.: 514-969-9157

serviços



A Voz de PortugAl  | 5 de outubro de 2016  |  P. 14

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

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classificação

 p j v E D
1-juventus FC 18 7 6 0 1
2-Nápoles 14 7 4 2 1
3-AS Roma 13 7 4 1 2
4-Lázio 13 7 4 1 2
5-AC Chievo 13 7 4 1 2
6-AC Milão 13 7 4 1 2
7-FC Torino 11 7 3 2 2
8-Génova FC 11 6 3 2 1
9-Inter de Milão 11 7 3 2 2
10-Bologna FC 10 7 3 1 3
11-Cagliari 10 7 3 1 3
12-A. Bergamasca 9 7 3 0 4
13-US Sassuolo 9 7 3 0 4
14-Fiorentina 8 6 2 2 2
15-Sampdoria 7 7 2 1 4
16-Udinese 7 7 2 1 4
17-Pescara 6 7 1 3 3
18-US Palermo 6 7 1 3 3
19-FC Empoli 4 7 1 1 5
20-FC Crotone 1 7 0 1 6

 p j v E D
1-Nice 20 8 6 2 0
2-AS Mónaco 19 8 6 1 1
3-PSG 16 8 5 1 2
4-Toulouse FC 14 8 4 2 2
5-Lyon 13 8 4 1 3
6-FC Bordéus 13 8 4 1 3
7-Stade Rennais 13 8 4 1 3
8-FC Metz 13 8 4 1 3
9-Saint-étienne 12 8 3 3 2
10-EA Guingamp 11 8 3 2 3
11-SC Bastia 10 8 3 1 4
12-SCO Angers 10 8 3 1 4
13-SM Caen 10 8 3 1 4
14-Marselha 9 8 2 3 3
15-Dijon 8 8 2 2 4
16-FC Nantes 8 8 2 2 4
17-Montpellier  7 8 1 4 3
18-Lille OSC 7 8 2 1 5
19-FC Lorient 6 8 2 0 6
20-AS Nancy 5 8 1 2 5

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. Munique  16 6 5 1 0
2-Hertha bsc 13 6 4 1 1
3-B. Dortmund 12 6 4 0 2
4-FC Colónia 12 6 3 3 0
5-RB Leipzig 12 6 3 3 0
6-B. Leverkusen 10 6 3 1 2
7-Hoffenheim 10 6 2 4 0
8-E. Frankfurt 10 6 3 1 2
9-B. M’gladbach 10 6 3 1 2
10-SC Friburgo 9 6 3 0 3
11-Mainz 05 8 6 2 2 2
12-FC Augsburgo 7 6 2 1 3
13-Wolfsburgo 6 6 1 3 2
14-Darmstadt 5 6 1 2 3
15-W. Bremen 4 6 1 1 4
16-FC Schalke 3 6 1 0 5
17-FC Ingolstadt 1 6 0 1 5
18-Hamburgo SV 1 6 0 1 5

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Atlético Madrid  15 7 4 3 0
2-Real Madrid 15 7 4 3 0
3-Sevilha FC 14 7 4 2 1
4-FC Barcelona 13 7 4 1 2
5-CF Villarreal 13 7 3 4 0
6-Atlético de Bilbao 12 7 4 0 3
7-UD Las Palmas 11 7 3 2 2
8-SD Eibar 11 7 3 2 2
9-Real Sociedad 10 7 3 1 3
10-Celta de Vigo 10 7 3 1 3
11-CD Leganés 10 7 3 1 3
12-CD Alavés 9 7 2 3 2
13-D.da Corunha 8 7 2 2 3
14-Málaga CF 8 7 2 2 3
15-Real Bétis 8 7 2 2 3
16-Sporting Gijón 7 7 2 1 4
17-Valência CF 6 7 2 0 5
18-Espanhol 6 7 1 3 3
19-Osasuna 3 7 0 3 4
20-Granada CF 2 7 0 2 5

eSPanha
lIga BBVa

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

grupO b
  J P
1 Napoli 2 6
2 Besiktas 2 2
3 Dynamo Kyiv 2 1
4 Benfica 2 1

2016/09/28 
Arsenal 2-0 FC Basel

L. Razgrad 1-3 Paris SG

2016/09/28 
Napoli 4-2 Benfica

Besiktas 1-1 Dynamo Kyiv

grupO c
  J P
1 Barcelona 2 6
2 Man. City 2 4
3 Celtic 2 1
4 B. M´gladbach 2 0

grupO D
  J P
1 A. Madrid 2 6
2 B. München 2 3
3 PSV 2 1
4 FK Rostov 2 1

2016/09/28 
B. M´gladbach 1-2 Barcelona

Celtic 3-3 Man. City

2016/09/28 
A. Madrid 1-0 B. München

FK Rostov 2-2 PSV

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

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

2016/09/27 
Monaco 1-1 B. Leverkusen
Moskva 0-1 tottenham

2016/09/27 
Sporting 2-0 L. Warszawa
Dortmund 2-2 R. Madrid

grupO g
  J P
1 Leicester City 2 6
2 FC Kobenhavn 2 4
3 fc porto 2 1
4 Club Brugge 2 0

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

2016/09/27 
Kobenhavn 4-0 Brugge
Leicester 1-0 FC Porto 

2016/09/27 
Sevilla 1-0 Lyon

D. Zagreb 0-4 juventus

29/09 Grp.D Dundalk 1-0 Maccabi Tel Aviv
 Grp.E Austria Wien 0-0 Plzen
 Grp.E roma 4-0 Astra Giurgiu
 Grp.F Athletic 1-0 Rapid Wien
 Grp.F Genk 3-1 Sassuolo
 Grp.D Zenit 5-0 AZ Alkmaar
 Grp.C Saint-étienne 1-1 Anderlecht
 Grp.A Fenerbahçe 1-0 Feyenoord
 Grp.A Manchester united 1-0 Zorya
 Grp.B Olympiacos 0-1 ApOEl
 Grp.K Hapoel Be’er Sheva  0-0 Southampton
 Grp.J Slovan Liberec 1-2 pAOK
 Grp.K sparta praha 3-1 Internazionale
 Grp.L Steaua Bucuresti 1-1 Villarreal
 Grp.J Fiorentina 5-1 Karabakh
 Grp.L FC Zürich 2-1 Osmanlispor
 Grp.H sHAKHtAr DONEtsK 2-0 BRAGA
 Grp.H gent 2-0 Konyaspor
 Grp.I FK Krasnodar 5-2 Nice
 Grp.G Celta de Vigo 2-0 Panathinaikos

a orGanização “Mundialito canadá” está eM Força

desde 2010 a organização “escola des-
portiva mundialito canadá” teve desde 

o início um grande sucesso no quebeque. a 
última fase de seleção para o mundialito de 
2017 está na última fase de seleção.

A partir desta edição vamos públicar uma sé-
rie de artigos sobre esta organização e todos 
os acontecimentos através dos anos, e todos os 
eventos marcantes desta organização. 

Em primeiro, sábado passado tivemos a oportu-
nidade de estar presente numa das últimas fases 
de pré-seleção dos jogadores para o mundialito, 
no parque Henri Bourassa. 

Em segundo lugar, a seleção não é só dos portu-
gueses, é uma das maiores organizações de fute-
bol através da província do Quebeque, e não a só 
rapazes, mas raparigas com muito talento.

Para continuar informamos que a Escola Des-
portiva Mundialito Canadá tem a honra de ter  
vários jogadores de futebol que foram seleciona-
dos para jogar em Portugal. Tal como Brandon 
Moleirinho que está a evoluir, nesta temporada, 
com o clube da terceira divisão da liga portugue-
sa, o FC Barreirense e irá evoluir na segunda di-
visão no campeonato nacional júnior.
Para a próxima edição vamos continuar com 

mais informações sobres o Mundialito Canadá.
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GRUPO EstE J P
1-NY Red Bulls 32 51
2-New York City FC 32 51
3-toronto FC 32 49
4-Impact Montréal  32 44
5-DC United 32 43
6-Philadelphia Union 32 42
7-NE Revolution 32 39
8-Columbus Crew 31 35
9-Orlando City 32 35
10-Chicago Fire 31 27

major league Soccer

GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 32 56
2-Colorado Rapids 30 51
3-LA Galaxy 32 48
4-Real salt Lake 32 45
5-seattle sounders 31 44
6-sporting KC 32 43
7-Portland timbers 32 41
8-sJ Earthquakes 31 37
9-Vancouver Whitecaps 32 35
10-Houston Dynamo 30 32

1-Palmeiras 57 28 17 6 5 50 27
2-Flamengo 54 28 16 6 6 37 26
3-Atlético Mineiro 52 28 15 7 6 46 37
4-santos 48 28 15 3 10 45 26
5-Fluminense 46 28 13 7 8 35 28
6-A. Paranaense 42 28 13 3 12 27 25
7-Corinthians 41 28 12 5 11 35 29
8-Botafogo 41 28 12 5 11 35 33
9-Grêmio 40 28 11 7 10 33 33
10-Ponte Preta 39 28 11 6 11 37 43
11-Chapecoense 38 28 9 11 8 39 47
12-Coritiba 36 28 9 9 10 35 33
13-Vitória 35 28 9 8 11 38 39
14-são Paulo 35 28 9 8 11 27 28
15-sport 33 28 9 6 13 38 44
16-Cruzeiro 33 28 9 6 13 35 41
17-Figueirense 31 28 7 10 11 27 36
18-Internacional 30 28 8 6 14 28 34
19-santa Cruz 23 28 6 5 17 33 47
20-América Mineiro 21 28 5 6 17 19 43

  P J V E D GM Gs

1-Portimonense 26 10 8 2 0 23 8
2-santa Clara 22 9 7 1 1 14 7
3-Benfica B 21 10 6 3 1 14 9
4-Vizela 16 9 4 4 1 10 7
5-Penafiel 16 10 4 4 2 10 8
6-Cova da Piedade 16 10 4 4 2 12 13
7-Académica 14 9 4 2 3 9 6
8-Desp. Aves 14 9 3 5 1 14 11
9-FC Porto B 14 10 4 2 4 10 14
10-U. Madeira 14 10 3 5 2 8 7
11-Gil Vicente 13 10 2 7 1 8 7
12-Varzim 12 10 3 3 4 10 11
13-Braga B 12 10 2 6 2 13 10
14-Fafe 11 10 2 5 3 12 14
15-sporting B 11 9 3 2 4 15 16
16-V. Guimarães B 10 10 3 1 6 11 16
17-Famalicão 9 9 2 3 4 11 16
18-Leixões 8 10 1 5 4 6 7
19-Freamunde 7 9 1 4 4 7 9
20-Ac. Viseu 6 9 1 3 5 8 12
21-sp. Covilhã 5 8 1 2 5 6 11
22-Olhanense 1 10 0 1 9 11 23

  P J V E D GM Gs

1-Benfica 19 7 6 1 0 17 4
2-sporting 16 7 5 1 1 16 9
3-FC Porto 16 7 5 1 1 15 4
4-Braga 14 7 4 2 1 12 7
5-Chaves 12 7 3 3 1 8 6
6-V. Guimarães 11 7 3 2 2 12 11
7-Rio Ave 10 7 3 1 3 9 9
8-Belenenses 9 7 2 3 2 6 8
9-Marítimo 9 7 3 0 4 4 7
10-Feirense 9 7 3 0 4 6 13
11-Paços Ferreira 8 7 2 2 3 11 11
12-Boavista 8 7 2 2 3 8 10
13-V. setúbal 8 7 2 2 3 7 8
14-Estoril Praia 7 7 2 1 4 7 11
15-Nacional 6 7 2 0 5 7 12
16-Arouca 5 7 1 2 4 5 9
17-tondela 5 7 1 2 4 4 9
18-Moreirense 4 7 1 1 5 4 10

  P J V E D GM Gs

resultAdos
30/09 Tondela 2-1 P. Ferreira
01/10 Rio Ave 1-2 Estoril Praia
  Chaves 3-1 Belenenses
  Guimarães 3-3 Sporting
  Nacional 0-4 FC Porto
02/10 Benfica 4-0 Feirense
  V. Setúbal 0-1 Marítimo
  Boavista 2-0 Moreirense
  Arouca 1-1 Braga

21/10 Paços Ferreira 14:00 Nacional
  Marítimo 16:00 Boavista
22/10 Feirense 11:00 V. Setúbal
  Sporting 13:15 Tondela
  FC Porto 15:30 Arouca
23/10 Moreirense 11:00 Rio Ave
  E. Praia 13:00 V. Guimarães
  Belenenses 15:15 Benfica
24/10 Braga 15:00 Chaves

PrÓXimA JornAdA

F1: daniel ricciardo, Vence
inesPeradaMente GP da Malásia 

por estranho que pa-
reça assistimos no 

passado domingo a um 
dos mais disputados 
grandes prémios da 
época e isto para quem 

inicialmente viu a partida deste grande 
prémio da malásia, bem cedo acredi-
tou que lewis Hamilton estaria de volta 
para a disputa do campeonato, uma vez 
rosberg ter baixado para último lugar, 
(vítima de um encosto) seria só Hamil-
ton vencer, que tudo voltaria para as 
mãos do inglês. 
Entretanto, o destino reservava um final 

amargo de prova para o atual tricampeão. 
Quando ele lidera tranquilamente, fazendo 
uma corrida ao seu estilo, HAMILTON vê 
o motor do seu Mercedes abortar deixando 
de mãos abertas e numa tradicional forma 
de bandeja, a vitória à dobradinha aos seus 

diretos perseguidores Daniel  Ricciardo 
e Max Verstappen  da Red Bull. “Não há 

muito a ser dito… eu tenho que seguir em 
frente”, disse Hamilton. “Todos fizeram 
um trabalho fantástico neste fim de sema-
na. Fizemos tudo que podíamos. Eu só não 
consigo acreditar que há oito carros a rolar 
com motores Mercedes e somente os meus 
motores são aqueles que quebram”. Disse 
Hamilton: “Não, não era um motor novo. 
Eu tinha feito uma corrida com ele. Foi um 
motor novo de três que tinha”. Próximo 
encontro dentro de uma semana, o Grande 
Prémio do Japão.

HÉlder dias
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

luís FiliPe Vieira Vai a Votos a 27 de outubro

as eleições para os órgãos sociais do 
Benfica para o quadriénio 2016/2020 

realizam-se a 27 de outubro, segundo co-
municou esta terça-feira o clube, com o 
anúncio da convocatória da assembleia 
geral ordinária eleitoral.
O presidente em exercício, o empresário 

Luís Filipe Vieira, é, até ao momento, o 
único candidato ao cargo, que ocupa des-
de 2003. A 27 de julho, Luís Filipe Vieira 
apresentou a sua recandidatura à lideran-
ça do clube da Luz, apontando a conquista 
do tetracampeonato como uma das ambi-
ções para o novo mandato. Numa nota do 

presidente da mesa da AG, Luís Nazaré, 
é comunicado que a assembleia eleitoral 
«funcionará no Pavilhão 2 do Comple-
xo Desportivo do Estádio da Luz» e terá 
secções de voto nas casas do Benfica em 
Vila Nova de Famalicão, Évora e Faro. Os 
sócios do Benfica residentes na Madeira, 
Açores e fora de Portugal poderão votar 
pela internet. As eleições irão decorrer das 
10h00 às 22h00 e após o fecho das urnas 
será feito o apuramento dos resultados, que 
deverão, como é prática no clube da luz, 
ser conhecidos pouco depois.

o Final de Película que inVerteu
a lóGica de ressaca euroPeia

a expressão mais utilizada por estes 
dias foi de ressaca europeia. Benfica 

e Fc porto vinham de derrotas fora de 
portugal, em itália e inglaterra (respeti-
vamente), o sporting festejava um triun-
fo seguro perante o legia de varsóvia. 
isso traduziu-se em quê? goleadas para 
águias e dragões, perda 
histórica de vantagem 
para os leões.
15/20 minutos separaram 

Sporting de Benfica e FC 
Porto. Aliás, aumentaram 
a distância da equipa leo-
nina para o topo da Liga e 
permitiram a captura por 
parte dos homens de azuis 
e brancos. Ao minuto 73 dos jogos disputa-
dos pelos grandes o cenário era idêntico: V. 
Guimarães-Sporting, 0-3; Benfica-Feiren-
se, 3-0; Nacional-FC Porto, 0-4. Todos ca-
minhavam para resultados folgados. Nesse 
período final escreveu-se uma história in-
crível em Guimarães. Daquelas que ficarão 
gravadas na memória coletiva, daqueles 
que levantaram de imediato a interrogação: 
alguma vez aconteceu isto?

Grande mérito para o V. Guimarães de 
Pedro Martins, levado pela potência físi-
ca de Moussa Marega e pela esperteza de 
Tiquinho Soares, num golo polémico que 
valeu o empate. De 0-3 a 3-3. De passeio a 
pesadelo. Um filme, disse Jesus. De terror, 
acrescentou Octávio Machado, na sala de 

imprensa.
Ora o Benfica, que ainda 

chegou ao quarto golo num 
livre exemplarmente co-
brado por Grimaldo (4-0), 
chega assim a esta pausa 
na competição com uma 
vantagem de três pontos 
sobre os mais diretos ad-
versários. Com Ederson e 

Luisão, entre outras mudanças, o campeão 
nacional nem teve de forçar. O Feirense 
deu tiros nos pés e abriu caminho para o 
triunfo incontestável. O campeonato entra 
num longo período de pausa com os três 
do costume no pódio. O Sp. Braga tinha 
a possibilidade de ficar a par de Sporting 
e FC Porto na vice-liderança mas não foi 
além de um ponto em Arouca (1-1), onde 
se foge do fundo com recurso a empates.
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