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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
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Morreu o ator 
e coMediante Jerry Lewis
morreu o ator Jerry lewis. o 

comediante norte-america-
no tinha 91 anos e era considera-
do um dos maiores comediantes 
vivos. Durante mais de 50 anos 
de carreira fez televisão, cinema, 
teatro, onde foi ator, produtor e 
diretor. Destacou-se sobretudo 
nos anos 40 quando fez dupla 
com o ator Dean martin.
Jerry Lewis (1926), nome artís-

tico de Joseph Levitch, nasceu em 

Newark, New Jersey, Estados Uni-
dos, no dia 16 de março de 1926. 
Filho de Danny Levitch, mestre de 
cerimônia e ator de Vandeville e da 
pianista Rachel Rae Levitch. Com 
cinco anos de idade começou a 
atuar. Foi aluno da Irvington High 
School, em Irvington, New Jersey.
Trabalhou com entretenimento no-

turno até encontrar-se com o can-
tor Dean Martin. O primeiro show 

Portugueses nos eua angariaM
300 MiL euros Para vítiMas de Pedrógão

canadá, eua 
e México: 
retoMaM

conversações
sobre tratado 

de Livre
coMércio eM

seteMbro

13

9

oPeração PoLiciaL sobre o
ataque de barceLona
não está encerrada

liga dos campeões 2017/18- play-off
sporting-steaua Bucuresti, hoje ás 14h45
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o impacto da globalização  é mais sentido pelos que menos bene-
ficiam dela. Resulta daí uma polarização crescente de opiniões 

sobre o assunto, uma divisão entre os que estão potencialmente a salvo 
dos seus efeitos negativos e os empresários que podem procurar a sua 
mão-de-obra em países onde esta é barata. Os profissionais de alta 
tecnologia e aqueles com uma educação superior podem conseguir um 
emprego em qualquer economia de mercado de lucros elevados.
Os emigrantes oriundos das aldeias e das grandes zonas globais de po-

breza, não prometem uma era de estabelidade política e social. É por esta 
razão que, para quase todos aqueles que vivem do seu salário enquanto 
trabalhadores nos velhos países desenvolvidos o começo do século XXI 
oferece uma perspetiva preocupante, para não dizer sinistra.  A emigração  
constitui um enorme problema político em todas as economias, embora a 
percentagem mundial de pessoas que vivem num outro país que não o de 
origem não ultrapasse  os três por cento. 
 A globalização poderá ou não ser um fenómeno historicamente tempo-

rário mas, mesmo a curto prazo, este impacto desproporcionalmente ele-
vado poderá perfeitamente originar sérias consequências políticas, tanto 
nacionais como internacionais. Acredito que, de uma forma ou de outra a 
resistência  política tenderá a desacelerar a progressão da globalização de 
mercado livre, embora as políticas de protecionismo dificilmente venham 
a ser reativadas. 
Aqui entra a importância da luta pela paz e não será necessário  ser um 

observador atento para se ter a perceção de que a atual situação inter-
nacional é caraterizada pela proliferação de conflitos e pelo aumento da 
insegurança e da instabilidade. No entanto a continuada banalização de tal 
evolução é sistematicamente acompanhada pela ocultação das suas cau-
sas e consequentemente, dos seus responsáveis sendo a mentira deliberada 
e metodicamente veiculada recorrendo-se a todo o tipo de operações de 
desinformação, quantas vezes com base  nas mais inimagináveis  provo-
cações e hediondos crimes, procurando converter os agressores em agredi-
dos, os criminosos em vítimas e os opressores em libertadores.
A informação veiculada pelos grandes centros de comunicação, sobre a 

atual situação são chocantes exemplos da realidade. Não surpreende que 
o imperialismo tenha necessidade de encobrir a sua natureza, objetivos e 
ação exploradora, opressiva e agressiva, não olhando a meios para dificul-
tar a legítima resistência dos povos e neutralizar a mobilização de amplos 
movimentos de solidariedade para com a luta. Servindo-se do seu sofisti-
cado poderio bélico e dos seus diversificados meios de condicionamen-
to ideológico o imperialismo, com a preponderância do norte-americano, 
procura encontrar a saída para a profunda crise estrutural com que o capi-
talismo se debate intensificando a exploração e criando e alimentando fo-
cos de desestabilização contra todos aqueles que resistem ou que considera 
serem um obstáculo às suas pretensões de recolonização e de imposição do 
seu domínio mundial. É uma escalada de agressão que a não ser travada, 
representará uma séria ameaça para a paz no mundo. 
A guerra  é inerente ao capitalismo e enquanto este sistema for predo-

minante multiplicar-se-ão o militarismo, mercenários, a ingerência e as 
agressões, com a possibilidade da deflagração de conflitos de maiores pro-
porções. Atualmente  uma nova guerra mundial poderia significar a des-
truição da Humanidade.
Neste sentido assume uma grande importância a convergência do conjun-

to das forças que embora atuando com objetivos diversificados, possam 
confluir objetivamente na luta contra as guerras, contra a ameaça do fas-
cismo e pela paz.

eM Jeito de hoMenageM
a Mário cabraL

Mário Cabral, o escritor, o poeta, o filósofo, que deve-
ria para cada açoriano dispensar apresentações, partiu 
prematuramente de entre nós e deixa inconsolados os 
que privavam com ele. Para além disso, ele era um pen-
sador exímio, pintor, cronista, comentador televisivo, 
professor, humanista e católico convicto, mas que não 
foi devidamente valorizado nestes Açores.
Partiu na passada quinta-feira e o seu funeral foi no dia 

da festa de Santa Clara, de quem era muito devoto, não 
fora ele da OTF, sou seja da Ordem Terceira Franciscana e 
Ministro Regional dos Açores. Coincidências que nos fazem 
refletir. Dizia-se de Mário Cabral que parecia ter saído da 
era Renascentista, tantos eram os seus interesses e talen-
tos, não fora a sua faceta de artista contemporâneo e atual. 
A profundidade e seriedade do seu pensamento e da sua 
espiritualidade contrastava, aparentemente, com o ar arro-
jado e liberal do seu temperamento artístico. 
Mário Cabral explicava estas duas facetas como partes in-

tegrantes da sua personalidade, como uma árvore com as 
raízes profundamente vincadas na terra, mas com os ramos 
espraiando-se em busca de mais horizonte.
A sua tese de Doutoramento foi um dos momentos mais 

brilhantes da sua carreira, precisamente na área da filoso-
fia, que integrou perfeitamente estas duas facetas: a serie-
dade e profundidade caraterística do seu pensamento, e a 
rebeldia e a ousadia do seu espírito inquieto, que o leva-
va sempre a trocar percursos seguros e certos, pelo risco 
e pela paixão de defender a sua própria visão do mundo, 
dando-lhe o título de “Via Sapientiae: da Filosofia à Santi-
dade”. A 10 de maio de 2006, Mário Cabral concluiu o seu 
doutoramento com distinção, arrebatando a plateia de in-
telectuais de renome que ficaram maravilhados com o sa-
ber e a profundidade deste filósofo açoriano. Foi uma tese 
à moda antiga e complicada, que antevia ser difícil de ser 
aceite pela cátedra, dado que em algumas secções, o es-
tilo, de tão desusado, poderia ser tomado como provoca-
tório. Ele assumiu todos os riscos, mas sabia o peso dos 
riscos que estava a assumir. Num Colóquio Internacional 
sobre Agostinho da Silva e o Pensamento Luso-Brasileiro, 
Mário Cabral, foi convidado para uma palestra, tendo abor-
dado “A Determinação da Realidade: da Realidade captada 
à Realidade que brota”. A par de insignes nomes da inte-
lectualidade portuguesa, este açoriano foi assombroso na 
sua dissertação naquele encontro, realizado em 2004 na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O gran-
de pensador português Agostinho da Silva viria a moldar o 
pensamento de Mário Cabral sobre se é possível chegar à 
santidade sem a filosofia. Ao que respondeu que disciplina, 
melhor do que a filosofia, pode destrinçar os falsos saberes 
da Verdade, analisando, com aquela cientificidade exigida 
por Agostinho da Silva, a linguagem equívoca, o reducionis-
mo das propostas, o perigo das consequências reais deste 
ou daquele princípio teórico? 
Diria o filósofo açoriano que “não é preciso que o filósofo 

seja santo, embora custe a aceitar que a razão não se abra 
ao espírito, que a dianoia (ciência) não dê o salto para a 
noêsis (espiritualidade), que o cientista não dê lugar ao sá-
bio. O sábio já vive um estado de sôphrosynê (Serenidade) 
muito próximo da contemplação mística. Teixeira de Pas-
coaes refere-se quase sempre a este santo estoico que se 
consola nas alturas rarefeitas do etéreo céu; mas termina 
por compreender que o mártir é o santo por excelência, na 
medida em que tudo sacrifica à lei inalienável da compai-
xão”. Numa conversa sobre romarias e cultura, Mário Cabral 
disparou-me: a religião é um movimento que vem do Céu 
para a terra e, por isso, manifesta-se sempre culturalmente. 
Mas a religião não é cultura. A cultura é o modo como o 
ser humano capta a manifestação da Transcendência. Pode 
haver cultura sem religião. A cultura é a subida humana da 
terra para o Céu. Cada vez mais, no Ocidente, a cultura 
não chega ao último degrau da escada espiritual, que é a 
religião. Pegando numa imagem da escada: o homem sobe 
culturalmente até ao Céu… quando pode. A cultura é esta 
ascese do ser humano da consciência ao Espírito. A cultura 
laica nunca chega ao Sagrado e, muito menos, à Transcen-
dência. A religião é uma descida, uma incarnação, um tran-
se do alto para baixo. Claro que as manifestações religiosas 
utilizam linguagens e roupagens culturais dum determinado 
tempo e espaço – mas há que sublinhar a vermelho, contra 
o relativismo, que a religião não é uma manifestação cultu-
ral! A religião espicaça e obriga a cultura a desenvolver-se, 
a língua a tentar explicar o que vem do alto. O contrário 
é relativismo e… heresia: antropocentrismo. Apesar de 
doente continuou a escrever muitas das suas crónicas, e 
a sua presença quinzenal nas páginas do Jornal “Correio 
dos Açores” incitava o leitor à meditação e ao aprofunda-
mento da relação com Deus. Quando lhe foi descoberta a 
fatal doença, encarou-a com uma serenidade indiscritível e 
preparou uma série de crónicas que me enviou para serem 
publicadas, enquanto durasse o tratamento. Recuperou a 
sua vitalidade e nunca perdeu a argúcia do seu pensamento 
e a sua profunda sabedoria. Sentíamo-nos tão pequeninos 
perante a uma personalidade de altíssimo gabarito. Infeliz-
mente, a semana passada não recebi a sua habitual crónica 
e tentei contatar-lhe sem sucesso. A fatídica notícia chegou 
entretanto: os Açores acabam de perder uma insigne per-
sonalidade que não foi devidamente valorizada em vida e 
a Região fica mais pobre pela perda de uma grande figura 
da filosofia, das letras e das artes açorianas. Será que o 
Professor Doutor Mário Cabral não merecerá uma Insígnia 
Autonómica, já que muitos sem a grandeza do seu pensa-
mento e da sua arte já foram agraciados pela Região?
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AgeNDA comuNItárIAFoi nuM caFé nos arredores de Lisboa
JoSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

Desculpe! o Senhor é emi-
grante em que país? O 

que é que o leva a pensar que 
eu sou um emigrante? Não 
sei, creio que é pela maneira 

que o Sr. fala!
Então o Sr. acha que a minha maneira de falar não 

é correta? Não, eu creio que é pelo seu sotaque! 
Bem o Sr. sabe que para haver um sotaque diferen-
te, muitas vezes não é necessário sairmos do país, 
ele já existe entre o norte e o sul, e em cada al-
deia, ou cidade! Mas pouco importa, eu considero 
a curiosidade como um sinal de inteligência, muito 
embora me aperceba que aqui em Portugal exista 
uma certa intolerância para com os emigrantes. Te-
nho impressão que se eu cá vivesse via isso  numa 
forma mais positiva, porque quantos mais portu-
gueses saíssem de Portugal, mais trabalhos exis-
tiam para os que lá ficassem. Mas enfim, isso são 
maneiras de ver! Contudo voltando à da sua argu-
mentação, eu na realidade vivo no Canadá! Ah en-
tão eu sempre tinha razão, afinal o Sr. é emigrante! 
Não o Sr. está errado! Para sua informação, emi-
grante já não sou, fui! Agora sou canadiano. Mas 
como canadiano o Sr. fala muito bem português. 
Não, canadiano sou no Canadá! Aqui sou portu-
guês. Muito embora o Sr. tenha o direito de pensar 
aquilo que muito bem quiser. Porque quando não 
se conhecem as pessoas, nós temos tendência a 
julgá-las pela imagem que elas projetam, embo-
ra muitas vezes a realidade seja outra. Porque por 
essa ordem de ideias já muitas pessoas têm sido 
julgadas, e condenadas até mesmo sem passarem 
pelos tribunais. Referindo-me ao que o Sr. disse à 
pouco, de eu falar bem português. Isso foi uma jura 
que eu fiz a mim próprio já lá vão cinquenta anos, 
“aprenda eu os idiomas que tiver que aprender”, o 
idioma da minha terra natal, vai sempre prevalecer 
em primeiro lugar, para que no meu próprio país 
de origem nunca seja tratado de emigrante, e como 
o Sr. vê, acabo de constatar que de nada valeu a 

pena esse sacrifício que eu fiz. Mas pouco adianta 
argumentar-mos estas coisas, porque isto na rea-
lidade são conversas básicas do banco de escola. 
O Sr. sabe perfeitamente bem, que no mundo nem 
sequer devia existir emigrantes! Porque todos nós 
somos cidadãos do universo. Tal como as aves que 
voam sem restrições através dos oceanos, mon-
tanhas e países, onde para elas não existem ban-
deiras nem fronteiras. Nós sabemos perfeitamente 
bem que essas restrições nos foram impostas pelo 
homem. Porque o homem com a sua ganância des-
medida, provoca as guerras, a miséria e a fome. E 
tudo isso faz com que as pessoas procurem outros 
rumos, outros destinos para poderem subsistir. Tal 
como as aves, nós procuramos ganhar a vida em 
terras onde haja pão. Contra marés e ventos parti-
mos, levando por companheira a coragem, e a tris-
teza que nos invade, seguindo rumo em direção do 
desconhecido, deixamos para trás os nossos entes 
queridos, com a promessa de um dia voltar. Ser 
emigrante caro amigo, não é tão fácil como muita 
gente pensa. Ser emigrante é estar auto determina-
do a passar por muitos dissabores, e ter de dar pro-
vas constantemente daquilo que nós valemos, para 
podermos merecer o lugar que muito bem nos foi 
confiado. Já não falando daqueles que acabam por 
morrer e serem enterrados em terras alheias, por 
terem vergonha de voltar ao seu país mais pobres 
do que quando eles de lá partiram. E não esque-
cendo as vezes que somos subjugados e tratados 
de ciganos, emigrantes, invasores e, Deus sabe que 
por vezes até, de traidores à pátria. Só espero que 
um dia os nossos filhos venham a conhecer a glo-
balização, onde o mundo se converta num só país, 
para que a palavra “Emigrante” seja para sempre 
banida do dicionário universal. Porque só a globa-
lização porá um dia fim ao ódio e às guerras que 
tanto devastam a pobre humanidade.



A Voz de PortugAl  |  QuArtA-FeIrA, 23 de AgoSto de 2017  |  P. 4

5:00 Grande Área
6:00 Desportos de Luta
 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Museu Nacional da Música
 Visita Guiada
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:11 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:45 Criar.pt
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Geoparque Açores
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Palcos Agora
20:45 Whats Up - Olhar a Moda
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 A Essência
0:00 Matar por Amor
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO 26 dE agOstO                       
1:30 Design PT
2:00 A Essência
2:15 Mulher de Deus, 
 Amante do Rei!
 Madre Paula
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Os Jogadores
6:00 Sociedade Civil
7:30 Cozinha Com Amor
7:45 Faça Chuva Faça Sol
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Jogos Reais
9:45 AJP e Nexx
 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:30 Bombordo
12:00 Atlântida - Açores
13:30 No Ar
14:00 Donos Disto Tudo - Best Of
14:59 Telejornal
15:30 A Liga NOS 2017/2018
17:30 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Cuidado com a Língua!
20:30 Network Negócios 2017
21:15 Hora dos Portugueses
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Arraiais da Madeira 2017

dOMingO 27 dE agOstO                       
1:30 Geoparque Açores
2:00 Janela Indiscreta
2:30 Ideias & Companhias
2:45 Fotobox
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 7 Maravilhas de Portugal 
 Aldeias - Best Of

4ª-FEira 23 dE agOstO                      
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Visita Guiada
5:42 Cuidado com a Língua!
5:56 Criatividade
 Sociedade Civil
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Madalena Victorino
 Filhos da Nação
9:37 O Sábio
10:22 Cadaval
 RTP Mais Perto
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:00 Cuidado com a Língua!
14:15 Guadalajara
 Portugueses pelo Mundo
15:00 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:42 Cadaval
 RTP Mais Perto
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:47 Geoparque Açores
21:23 Brainstorm
22:05 Notícias do Atlântico
23:07 O Sábio
23:52 Janela Indiscreta
0:27 A Arte de Vigiar
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 24 dE agOstO                      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palcos Agora
5:30 Estou nas Tintas
6:00 Energia
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:02 Geoparque Açores
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua 
13:00 Portugal em Direto
13:45 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Janela Indiscreta
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Não Me Sai da Cabeça
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Criar.pt
0:00 Grande Área
1:00 Fatura da Sorte
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 25 dE agOstO                    
1:30 Bom Dia Portugal

Linha aberta:
514 790.0251

contacto PubLicitário:
514 366.2888

doMingo das 16h às 18h
5877 PaPineau, MontreaL, qc

produtora:
rosa veLosa

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
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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.

o Mundo eM que viveMos 

o mundo mudou e muito. Não me lembro, 
durante o período em que fui criado, nos 

anos 40 e 50 de haver ou ter visto um único 
fogo nos montes ou nas florestas do nosso que-
rido Portugal. As famílias pobres precisavam 
de tudo que nascia e crescia nos montes. Desde 
a lenha para cozinhar e o mato (tojo e sargaço) 
para corte dos animais. Daí vinha o estrume 
para as terras de cultivo. Ainda não havia os 
adubos e os químicos que existem hoje…
Dizem aqueles que se preocupam com o bem-

-estar das pessoas e com a paz no mundo que “o 
precipício é já ali”. Uma organização internacio-
nal que se dedica a estudos sobre o ambiente glo-
bal em que vivemos apresentou, recentemente, 
os resultados de um estudo sobre os consumos 
vitais do nosso planeta, em face dos recursos que 
o mesmo nos oferece. Trata-se de um alerta so-
bre o que pode ser o futuro da humanidade, se as 
nações não tomarem, muito rapidamente, as me-
didas que se impõem. Dão como exemplo; Lua, 
Marte e Vénus, como astros mais próximos, têm 
desvendados aos exploradores do espaço paisa-
gens desoladoras, não faltando sinais de que já 
possuíram oceanos, lagos e rios, mas que falta 
hoje água, ar e, logicamente, vegetação e sinais 
de vida.
Pelo que estamos a viver e a consumir sôfrega 

e irracionalmente, dentro de umas centenas ou 
milhares de anos, seremos mais um astro morto, 
de onde desapareceram para sempre os vestígios 
de várias civilizações. Os sinais são já evidentes: 
fusão de gelos polares, incêndios florestais, al-
deias destruídas por tufões, inundações e fogos, 
doenças cada vez mais devastadoras. Diz-nos 
quem conhece o ser humano melhor do que eu; 
“O homem é um ser inteligente e tem que colo-

car as suas qualidades ao serviço de si próprio, 
sob a pena de se autodestruir”. 
“Alguém quer que os fogos continuem”, diz-nos 

a adjunta de operações da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que leva-nos a 
questioná-la sobre quem deve ter cuidado e com 
o quê, ou talvez com quem? O fumador não deve 
atirar a beata a arder pela janela do seu carro? 
Os veraneantes devem extinguir completamente 
as fogueiras onde costumam assar as sardinhas 
ou outro qualquer alimento? Pior ainda, porque 
é que os piromaníacos, durante o Verão, não são 
internados num hospital psiquiátrico? 
Por isso, todo o cuidado continua a ser pouco. 

Segundo os dados recentes, só este ano, já foram 
detidos mais de 40 suspeitos de terem ateado 
fogos florestais. E o que lhes aconteceu? Prisão 
preventiva para menos de metade deles e liber-
dade para os restantes.
No momento em que escrevo estas linhas o nos-

so querido Portugal está em chamas – são aque-
las lavaredas enormes repuxadas pelos ventos 
fortes que metem medo… Só se vêm pessoas a 
gritar ao verem todos os seus bens a desaparecer 
em chamas. Os incêndios deste verão já mataram 
64 pessoas e já fizeram 280 feridos e queima-
ram meio milhar de casas. Secretário de Estado 
da Administração Interna, disse há dias que os 
incêndios que começam à noite e em “lugares 
estratégicos” não podem ser de “mão bondosa”, 
apontando situações de “criação de incêndios”. 
E acrescentou: “não é às 22.30 horas que nasce 
um incêndio em Idanha e que podemos culpar 
o sol e nem são dois incêndios em Vila de Rei, 
depois de o fogo estar extinto e que aparecem em 
locais estratégicos e cirúrgicos, que são de mão 
bondosa”, afirmou. 
A liberdade consiste em fazer o que se deve e 

não o que se quer… Assim vai o nosso lindo e 
querido país…

AuguSto mAchADo

tratado de coMércio Livre: eua, México e
canadá retoMaM conversações eM seteMbro
estados Unidos, México e Canadá reafir-

maram domingo que querem “um resul-
tado ambicioso” nas negociações sobre o Tra-
tado de comércio livre na América do Norte 
e marcaram uma nova ronda 
de conversações para decorrer 
entre 1 e 5 de setembro.
“A dimensão e o volume de pro-

postas durante a primeira ronda 
de negociações refletem o com-
promisso dos três países num 
resultado ambicioso e reafirmam 
a importância de atualizar as re-
gras que governam a maior área 
de comércio livre do mundo”, 
refere o comunicado conjunto 
divulgado pelas autoridades dos 
Estados Unidos, o país anfitrião 
da primeira ronda de negocia-

ções.
A nota sublinha que as negociações vão conti-

nuar “a um ritmo rápido” para renegociar o tra-
tado, em vigor desde 1994.

A segunda ronda de negocia-
ções vai decorrer entre 1 e 5 de 
setembro no México, a seguinte 
terá lugar no Canadá em finais de 
setembro e em outubro os nego-
ciadores devem regressar aos Es-
tados Unidos.
Neste primeiro encontro, as 

equipas de negociadores apre-
sentaram as prioridades de cada 
país para o novo tratado, com os 
Estados Unidos a insistirem na 
necessidade de o acordo não ser 
apenas “retocado”.
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Morreu o ator e coMediante Jerry Lewis
que a dupla “Martin e Lewis” rea-
lizou, foi em 25 de julho de 1946, 
em Atlantic City. A dupla fez sua 
primeira aparição na tela do cine-
ma em “My Friend Irma” em 1949. 

Juntos fizeram sucesso em casas de 
shows e na Paramont. Após a pro-
dução de 16 filmes, separaram-se 
em 1956. Lewis continuou na Para-
mont até 1966, em seguida foi con-
tratado pela Colúmbia Pictures.
Um militante dedicado à causas 

sociais, apresentou um programa 
beneficente anual, o Jerry Lewis 
MDA Telethon, com o objetivo de 
ajudar a Muscular Dystrophy As-
sociation. Recebeu da Academia de 
Arte e Ciência Cinematográfica o 
prêmio Jean Hersholt Humanitarian 
Award, o Oscar Humanitário. Foi 
indicado ao Prémio Nobel da Paz 
pelos 50 anos que passou angarian-
do fundos para a causa da distrofia 
muscular.
Entre suas comédias mais famosas 

estão: “Os Malucos do Ar” (1952), 
“Ou Vai ou Racha” (1956), “Ban-
cando a Ama Seca” (1958), “O Pro-
fessor Aloprado” (1963), “O Rei da 
Comédia” (1982) e “Rir é Viver” 
(1995). Em 1996 assinou um con-
trato de 1,5 milhões de dólares para 
escrever sua autobiografia. Jerry 
Lewis foi eleito um dos maiores di-
retores de todos os tempos, pela re-
vista Entertainment Weekly. Possui 
duas estrelas na calçada da fama, 
uma por seu trabalho no cinema e 
outra pelo seu desempenho na TV. 

núMero de deseMPregados inscritos 
nos centros de eMPrego baixa 16,4%
o número de desempregados 

inscritos nos centros de em-
prego baixou 16,4% em julho, 
face a igual mês de 2016, para 
416.275 pessoas, e 0,5% face ao 
mês anterior, segundo dados di-
vulgados pelo IeFp.
De acordo com os dados dispo-

níveis na página do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), é preciso recuar quase 10 
anos, até dezembro de 2008, para 
encontrar um número mais baixo do 
que o observado no mês em análise.
As diminuições homólogas do de-

semprego registado ocorrem há 45 
meses consecutivos, ou seja, desde 
novembro de 2013.
Para a diminuição do desemprego 

registado, face ao mês homólogo de 
2016, contribuíram todos os grupos, 
com destaque para as reduções ob-
servadas nos homens (18,9%), nos 
adultos com idades iguais ou su-
periores a 25 anos (16%), nos ins-
critos nos centros de emprego há 
menos de um ano (19,1%), nos que 
procuravam novo emprego (16,1%) 

e nos que possuem como habili-
tação escolar o primeiro ciclo do 
ensino básico (17,5%). Segundo o 
IEFP, o desemprego afetava em ju-
lho 44.454 jovens, o que representa 
uma redução homóloga de 19,5% 
(menos 10,755 mil jovens), tendo 
permanecido praticamente inalte-
rado em termos mensais (com uma 
subida de 0,1%, o correspondente a 
mais 30 jovens). Já o número de de-
sempregados de longa duração foi 
de 211,7 mil no mês de julho, di-
minuindo 13,5% em relação ao mês 
homólogo (menos 33 mil pessoas) 
e 0,6% em termos mensais (menos 
1,3 mil pessoas). A nível regional, 
comparando com o mês de julho de 
2016, o desemprego diminuiu em 
todas as regiões do país, destacan-
do-se o Algarve com a descida per-
centual mais acentuada (26,9%).
Em relação ao mês anterior, o de-

semprego também diminuiu nas re-
giões de Lisboa e Vale do Tejo, Al-
garve, Madeira e Açores e aumentou 
ligeiramente no Norte (0,2%), Cen-
tro (2%) e Alentejo (1%).

Depois de dezoito anos sem gravar, 
voltou às telas com “Max Rose”, 
que estreou em maio de 2013 no 
Festival de Cannes. No filme Lewis 
interpreta um pianista de Jazz, que 
abdicou da carreira pela família e 
pelos filhos. Em 2016, fez parte do 
elenco do filme “The Trust”.
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A missão de Nossa Senho-
ra de Fátima em laval 

festejou, mais uma vez, as 
duas festas, Bom Senhor da 

pedra e Nossa Senhora dos Anjos, com gran-
de fé e solenidade. 
Sábado foi certamente uma noite bastante me-

xida com Mário Marinho que fez bailar todos 
os presentes. O ano passado tudo se organizou 
dentro da missão por causa do mau tempo, mas 
este ano foi um fim de semana bastante quente e 
agradável, é sempre bom aproveitar os bons mo-
mentos deste verão.

No domingo, ao meio-dia, foi o momento mais 
alto das festas, a celebração eucarístia solene 
presidida pelo Padre Carlos, a animação esteve a 
cargo do excelente coral da Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima. Vários organismos da comuni-
dade estiveram presentes. O tradicional almoço 

FesteJos eM LavaL do senhor boM Jesus FaMíLia
da seMana da Pedra e nossa senhora dos anJos

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

foi servido com a sala repleta de pessoas, depois 
seguiu-se a procissão e a festa com Mário Mari-
nho, arraial com Folclore Estrelas do Atântico, 
Filarmónica Portuguesa de Montreal, e tudo isso 
orquestrado pelo DJ G&R Prod. Estas duas fes-

tas são organizadas pela Comissão da Missão de 
Nossa Senhora de Fátima.
Nos Açores, principalmente em São Miguel, 

o mês de agosto acolhe milhares de emigrantes 
que regressam à ilha para participar nestas duas 
festas, as Festas do Senhor Bom Jesus da Pedra 
em Vila Franca do Campo e as Festas de Nossa 

Senhora dos Anjos em Água de Pau. Estas duas 
festas são das mais antigas da ilha.
Parabéns à Missão de Nossa Senhora de Fátima 

em Laval e viva a Nossa Senhora dos Anjos e o 
Senhor Bom Jesus da Pedra.
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ator esFaqueado até
à Morte eM Frente à MuLher
george B. carrol, um ator e argumentista, 

foi assassinado na sexta-feira à noite em 
Brooklyn, Nova Iorque, quando regressava 
a casa com a mulher. o casal tinha ido a um 

ei-Los que MataM.
ei-Los que FogeM

DrA. mArIA 
DA coNceIÇÃo BrASIl
mcbrasil2005@hotmail.com

cada vez mais os noticiá-
rios daqui e dali – por-

que há notícias vindas das 
mais diversas fontes e meios 

– nos dão conta de imigrantes ilegais. eles 
desembarcam em praias repletas de gente, 
surgem em camiões sobrelotados, convergem 
para a Europa em embarcações sem dono 
nem segurança. 
São eles. Homens, mulheres e crianças com 

medo e com fome, atirados à sua sorte, fugindo 
da má fortuna dos seus países de origem.
No meio dos que vêm de boa-fé podem estar in-

filtrados homens cuja finalidade é destruir a paz 
do continente Europeu. 
E nós, residentes de um ocidente que parece ter 

encontrado o equilíbrio necessário para progre-
dir e viver bem, também começamos a ter medo.
Quem é que vai visitar a França, a Inglaterra 

ou a Espanha – ou outros países da região a que 
pertencemos por direito - que não fique apreensi-
vo sobre a sua segurança pessoal e dos que con-
sigo viajam? Como passear em largas avenidas 
de beleza incalculável, visitar monumentos re-
pletos de obras de arte nascidas de mãos de artis-
tas abençoados pelos deuses para transformar o 
material em bruto em maravilhas que encantam 
os olhos e aquecem o coração?
Os últimos atentados – e os outros, e os outros 

– têm levado consigo novos, velhos, crianças. 
“Cultivam” a separação forçada de famílias que 
estavam em paz e gostavam de viver. Matam 
gente que não quer partir antes do dia aprazado 
pela sua natureza ou por contas feitas por Deus.

As Agências de inteligência ou serviços secre-
tos – como os ouvimos chamar - dizem que têm 
desmantelado – e, certamente que o fazem quase 
diariamente – pessoas preparadas para perpetrar 
atentados em todo o lado com uma determinação 
que raia a loucura.
Estamos à mercê dos terroristas. Os Estados es-

tão a tomar medidas preventivas, como agora foi 
feito em Lisboa no Mosteiro dos Jerónimos, Rua 
Augusta, Chiado, lugares de grande afluência de 
turistas e locais. Mas…os rapazes aí estão para 
matar e morrer. São usados por aqueles que, nu-
trindo-se da ignorância e credibilidade próprias 
da juventude, os enviam para o matadoiro com 
promessas absurdas e regras fundamentalistas 
dos seus países perdidos de esperança.
Por lá, vão perdendo terreno para os adversá-

rios numa luta que não acaba. Morrem milhares. 
Fogem milhares. E é vê-los que caminham por 
terras de ninguém com as crianças pela mão, as 
trouxas com parcos pertences à cabeça, o grito 
abafado de almas às quais foram retiradas todas 
as hipóteses de viver como humanos com direi-
tos.
Quando chegam em botes desgastados pelo uso, 

a troco do dinheiro que possuíam, estão exaustos 
e pedem o socorro que os campos de refugiados 
lhes podem dar. Então a Europa veste as crianças 
e os homens que não morreram na viagem por 
mares que não foram seus amigos. E dá-lhes o 
alimento de que precisam para continuar mais 
uns dias à espera nem eles sabem do quê.
É essa a Europa do Ocidente. A Europa que se 

tem mantido em Paz. A Europa de nós todos. 
Aquela que luta pelos direitos humanos, que 
continua a criar riqueza, que procura chegar a 
todos. 

bar e no caminho para casa passaram junto 
ao parque mcgolrick, onde foram abordados 
por um grupo de jovens que estava parado 
junto a um Suv.
A mulher de George, a também atriz, Christi-

na Romero Carroll relatou à CBS New York os 
momentos que antecederam a morte do marido. 
“Basicamente eles perguntaram ‘Estás a olhar 
para onde?’ Foi isto. O meu marido é texano, ele 
respondeu ‘Estou a olhar’”. Segundo Christina, 
esta curta troca de palavras foi o suficiente para 
dois jovens desse grupo os atacarem. Um deles 
esfaqueou George no peito. Logo de seguida os 
jovens fugiram no SUV.
George foi assistido no local e ainda foi levado 

para o hospital, onde acabou por morrer. Christi-
na não foi ferida neste confronto, mas ainda está 
em choque com a morte do marido. “Não acre-
dito que estamos a falar dele no passado. Ainda 
não estou a processar”, disse Christina Romero 
Carroll.
O casal que tinha casado em 2012 tinha-se mu-

dado há seis meses para o bairro de Greenpoint 
por considerar que a zona de Cypress Hills, onde 
moravam antes, era demasiado perigosa.
A polícia de Nova Iorque está à procura dos 

suspeitos deste crime.

vou falar de motas e o pe-
rigo que corremos quando 

andamos, sobretudo em mon-
treal. mas antes, queria falar 
um pouco do trabalho que to-

dos nós temos e passamos mais tempo no tra-
balho que em casa com a família.
O meu consiste em conduzir das 8 de manhã às 6 

da tarde, até já passei toda noite em trabalho for-
çado, mas disto já eu vos falei. No meu dia a dia eu 
estou sempre em contato com pessoas, bicicletas 
e outros veículos, mais ou menos tentamos fazer 
o melhor p’ra não haver acidentes, missão impos-
sível porque como sabem vocês, todos os dias há 
acidentes. Voltamos às motas, há duas semanas, 
só no fim de semana morreram 6 motociclistas em 
acidentes, que na maioria e por distração do auto-
mobilista. Eu ouvi o Franco Nuovo na rádio do 
Paul Arcand, 98.5 FM dizer que contrariamente 
à Europa aqui não temos uma cultura de motas. 
E ele tem razão, mas devo acrescentar que há au-
tomobilista que se está marimbando p’rás motos, 
peões e bicicletas. Eu sei que as bicicletas e às 
motas as vezes abusam.

Mas eu vou lhe falar também de dois casos que 
se passaram comigo e a conversada, que por duas 
vezes o automobilista tentou apertar fazendo com 
que nós nos sentissemos em perigo de cair. Só 
queria lembrar a estes senhores que cair com uma 
mota a maioria da vezes é p’ra magoar e bem... só 
vou lhes dizer que os escapes estão quentíssimos 
e não há para-choques. Por acaso os dois condu-
tores eram conhecidos meus e Açorianos. No caso 
da conversada, no ano passado ela fez uma mano-
bra ali na Crémazie que não estava correta, mas 
logo o meu “amigo” que seguia atrás bem sentado 
no seu carro tentou apertar, na luz vermelha mais 
à frente eu fui lhe dizer o que pensava daquilo que 
ele fez. Já no meu caso, mais recente, foi domingo 
13 agosto, mas desta vez tinha eu direito de passa-
gem mas o Kia Cinzento Metal cortou-me o cami-
nho a toda a força na Jarry e St-Denis e ainda logo 
a seguir mudou p’rá linha da direita onde eu es-
tava de maneira a me fazer bater contra os carros 
estacionados na St-Denis. Na luz vermelha mais à 
frente, parei e o dito cujo estava lá com uma cara 
de campeão, pessoas destas dá-se ao desprezo, ou 
vamos dizer como Jesus disse, eles vão muitas 
vezes à missa, “Perdoar-lhes Senhor que eles não 
sabem o que fazem”, eu já escrevi aqui e volto 
a escrever, isto foi-me dito por um padre, muitos 
deles e delas vão a missas p’ra mostrar os vestidos 
e os automóveis de luxo e também porque a morte 
ainda é 100% garantida, vão à missa com medo de 
irem p’ró inferno. Tinha que escrever isto porque 
eu adoro andar de mota, vou p’ró trabalho chuva 
ou sol sempre de mota e todos os anos convido 
o meu amigo de longa data, José Carlos, p’ra vir 
comigo p’ra Fall River p’rás festas do Divino Es-
pírito Santo, e ele diz que nem p’ró Céu quer ir de 
mota comigo. Ainda sexta-feira fiz o convite ao 
José Carlos na Saint Laurent.

coisas do corisco
JoSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com
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a escoLa vai coMeçar

o aproximar de um novo 
ano letivo é uma daque-

las datas cíclícas que nos mar-
cam a vida. tanto assim que para os outros, os 
que já não vão à escola, mas regressam tam-
bém de férias e se convencionou a «rentrée». 
é o recomeço da vida como ela é, a sério e não 
apenas a que se mede entre os metros que vão 
da espreguiçadeira à borda do mar e se avalia 
pela temperatura a que está a areia. Aí, que 
preguiça.
NAS ESCOLAS, o come-

ço do ano escolar cheira a 
cadernos em branco e todos 
nos lembramos da sensação 
de euforia que isso nos pro-
voca. As borrachas lisinhas 
a cheirar a borracha, os lá-
pis  afiadinhos até à ponta 
de agulha, um estojo a esta-
lar de não ter sido usado... 
Tudo isso e mais a ideia 
de poder começar de novo, 
qualquer que tenham sido 
os resultados do ano ante-
rior, ajudam por muito pe-
riclitantes que sejam esses resultados. A escola 
enquanto a frequentamos é para nós tão impor-
tante como virá a ser o nosso trabalho, o nosso 
emprego. É uma enorme parte do que somos. A 
escola que fizemos o ensino que fomos é muito 
do que nos tornámos. Transmitiu-nos informa-

ção, educação, saber. Mas também nos formou. 
Nos tornou pessoas.
POR TUDO ISTO, como usar essa alegria do 

primeiro dia de aulas e prolongá-la durante o 
resto do ano? Aproveitar este tempo em que se 
olha mais demoradamente para escolas, alunos, 
professores e pais para responder à pergunta 
fundamental: como podem os país ensinar os fi-
lhos para que estes se tornem pessoas felizes? 
Equilíbrio entre a descoberta, as expetativas e 
o esforço para realizar o que pretende. Os pais 
que consigam ensinar os filhos a valorizar tanto 
a experiência e o processo de descoberta como 
aquilo que se descobre ou que se aprende, devem 

em princípio estar a fazer um bom trabalho no 
sentido de tornar  os seus filhos «uma criança 
feliz». 
A obsessão com a preparação  para a via pro-

fissional faz-nos perder o valor da aprendizagem 
pela experiência. Ser feliz é ser como sou!

mANuel De 
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com

cASAIS DA SemANA

Foto DA SemANA
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JAmeS lyNg ADult ceNtre
5440 Notre DAme weSt, 
moNtreAl, qc  h4c 1t9  

 (514) 846-0019
www.JlAc.cA

curSoS De líNguA INgleSA BáSIco, lugAreS lImItADoS
INScrIÇÕeS Do curSo INglÊS, BáSIco De mANhÃ

DAtAS: 24, 29, 30, 31 De AgoSto, 2017 De 8h ÀS 14h

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  

                              

** coNveNIeNtemeNte locAlIzADo:
- Metro Lionel groulx  Express Bus 191 
- Metro Vendome  Bus 37
- Metro st. Henry  Bus 36

um DoS SeguINteS DocumeNtoS (orIgINAIS) Será eXIgIDo:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

horárIoS Do curSo De INglÊS BáSIco
manhã: De 28 de agosto até 1 de dezembro de 2017

De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

custo: 100,00 $ pagamento completo 
(DINHEIRO, CARTÃO DE DÉBITO, VISA, MASTERCARD)

  Inclui os livros necessários para os cursos

umA DAS SeguINteS provAS De reSIDÊNcIA No quéBec
(No orIgINAl uNIcAmeNte) Será eXIgIDo:
• Cartão de seguro de saúde
• Carta de condução
• Fatura de electricidade (Hydro)

Se vocÊ NASceu ForA Do pAíS, 
o Seu pASSAporte Será eXIgIDo

eMPresa hudson’s bay retira PLaca
evocativa de Presidente da
conFederação

A empresa canadiana hudson’s 
Bay company retirou, da sua 

loja em montreal, uma placa evo-
cativa de Jefferson Davis, presi-
dente da confederação durante a 
guerra civil nos estados unidos 
(1861-1865).
A remoção da placa, naquela que 

é a principal loja da empresa, ocor-
reu após as manifestações violentas 
por neonazis e supremacistas bran-
cos, na semana passada, na cidade 

norte-americana de Charlottesville, 
no Estado de Virginia, em protes-
to contra o derrube de uma estátua 
comemorativa de um dos militares 
da Confederação. As manifesta-
ções terminaram no último sábado 
com um ataque neonazista, no qual 
uma mulher morreu. Após os acon-
tecimentos em Charlottesville, a 

Hudson Bay Company começou a 
receber queixas da placa instalada 
na sua loja em Montreal, a maior 
cidade da província do Quebeque e 
a segundo mais populosa do Cana-
dá, noticou a agência Efe. Na placa 
lia-se: “Em memória de Jefferson 
Davis, presidente da Confedera-
ção em 1867, que viveu na casa de 
John Lovell, que no passado estava 
aqui”A placa foi colocada em 1957 
pela Organização das Filhas Unidas 
da Confederação, uma organização 
de mulheres norte-americanas, que 
defende o legado da Confederação. 
Davis foi presidente da Confedera-
ção entre 1861 e 1865, e após a der-
rota dos confederados, foi julgado e 
preso. Após a sua libertação, Jeffer-
son Davis veio para o Canadá até 
que, em 1869, decidiu regressar aos 
Estados Unidos, onde morreu em 
1889. A Hudson Bay Company é 
considerada uma das empresas mais 
antigas do mundo, a sua origem re-
monta a 1670, quando foi fundada 
em Londres, para o comércio de 
peles entre a América do Norte e a 
Europa.

Portugueses nos eua angariaM
300 MiL euros Para vítiMas de Pedrógão

A comunidade portuguesa nos 
estados de Nova Jérsia, Nova 

Iorque e Florida, nos euA, já an-
gariou 338 mil dólares (perto de 
290 mil euros) para apoiar as víti-
mas dos fogos de pedrógão gran-
de.

A maior contribuição para este 
montante vem da campanha “Juntos 
por Portugal”, que reúne mais de 30 
associações do estado de Nova Jér-
sia e angariou 202 mil dólares atra-
vés de diversos eventos.
O presidente do Sport Clube Por-

tuguês de Newark, Jack Costa, que 
liderou a iniciativa, disse à Lusa que 
a campanha “está a trabalhar com a 
câmara de Pedrógão Grande para 
obter a lista oficial das pessoas que 
perderam a sua primeira residência” 
para que possam entregar os fun-
dos. O responsável disse que “um 
grupo de pessoas da organização irá 
a Portugal entregar os fundos, dire-

tamente, sem intermediário.”
No estado de Nova Iorque, fo-

ram angariados 106 mil dólares. O 
maior montante vem do Grupo de 
Residentes de Farmingville, com 
o apoio do Portuguese American 
Center of Suffolk, que reuniu 50 

mil dólares. Ou-
tros fundos vêm 
da empresa “Big 
Apple Supply”, 
com o apoio do 
Alheirense Cultu-
ral Center de Mi-
neola, da Acade-
mia de Bacalhau 
de Nova Iorque, 
da organização 
Daughters of Por-
tugal, ou do New 
York Portuguese 

American Leadership Conference 
(NYPALC). Mais a sul, no estado 
da Florida, uma campanha em Palm 
Coast conseguiu reunir 30 mil dó-
lares.”
Como todos os portugueses, acor-

dámos naquele fim de semana e 
decidimos que tínhamos de ajudar. 
Percebi que tínhamos de coordenar 
a ajuda e contactei os líderes das as-
sociações no estado de Nova Jérsia 
para trabalharmos em conjunto”, 
explicou Jack Costa. Em outros es-
tados dos EUA, líderes associativos 
também organizaram eventos soli-
dários.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

agÊncias
de Viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

contaBilista

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

serViços 
financeiros

8770 Bl. Langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

dentista

eletricidade

agÊncias
funerárias

mercearias

monumentos

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

padaria

renoVações

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

importadores
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

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

igrejas
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

escolas

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centros

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

serViços consulares
EMbaiXada dE

pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 

embportugal@ottawa.dgaccp.pt

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425

t.: 514.499.0359

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
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

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

igreja

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

notários renoVações

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

Depositária do arquivo notarial 
de Me. Luciano Bernardo 

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

INFormAÇÃo 
pArA quem lÊ.

reSultADo
pArA

quem ANuNcIA.

câmBIo Do DólAr cANADIANo
22 De AgoSto De 2017
1 euro = cAD 1,492440
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empregos

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. 
Nora: 450-628-5472

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

sem voodoo.
rOsa

514-278-3956

serViços

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

PROCURA-SE PAISAGISTA COM
EXPERIêNCIA EM PAVE UNI, MUROS E

ESCADAS EM BLOCOS E ASFALTO. 
514-992-1586

empregos

a EMprEsa s.g. FOOds EM
MOntrEal Está atualMEntE

cOntratandO para Os
sEguintEs cargOs:

sEcrEtáriO/a EXEcutivO
Trabalhar em estreita colaboração com 
o diretor a tempo inteiro deve ser fluen-
te em Inglês, Francês e Português, co-
nhecer muito bem o Microsoft Office e 
lidar num ambiente rápido e crescente 
em negócio. O/A candidato/a deve ter 
2 anos de experiência.
para Mais inFOrMaÇõEs cOntatE: 
ADMin@SGfooDS.CoM

INFormAÇÃo
pArA quem lÊ.

reSultADo
pArA quem 

ANuNcIA.

Restaurante português procura um/a 
cozinheiro/a e um/a assistente de gerente com 
experiência para trabalhar a tempo inteiro ou 

parcial. Contactar: 514-816-8022

m e m o r A N D u m
8º ano de saudade

abÍliO jacintO tavarEs
f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Celina 
(já falecido Hermano Janeiro), 
netos Samuel e Meagan, restan-
tes familiares e amigos recordam 
com profunda saudade o seu ente 
querido. Participam que será cele-
brada uma missa pelo seu eterno 
descanso, quarta-feira, dia 30 de 
agosto de 2017, pelas 18h30, na 
Igreja Santa Cruz, situada no 60, 
rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que 
se dignarem assistir a este ato religioso.

“Death leaves a heartache no one can heal
Love leaves a memory no one can steal”

Pessoa Para trabaLhar na 
greLha de carvão a teMPo 

inteiro coM exPeriência
t.: 514-814-0362

Padeiro coM exPeriência a teMPo 
inteiro e assistente Padeiro a teM-

Po inteiro. e, senhora Para
trabaLhar ao baLcão
e Fazer sanduíches.

tania: 514-795-8277

m e m o r A N D u m
1º ano de saudade

bEatriz dOs santOs brancO
f. 27 de Agosto de 2016

Tu nos deixaste há um ano 
mas estás sempre nos nossos 
corações. 

Recordamos com profunda 
saudade o primeiro aniversá-
rio de falecimento da senhora 
Beatriz dos Santos Branco. 

Agradecem antecipadamente 
a todas as pessoas que se 
dignarem se lembrar deste 
aniversário. Bem hajam

† augustO MElO
Faleceu em Montreal, no 
dia 22 de agosto de 2017, 
com a idade de 82 anos, o 
Sr. Augusto Melo, natural de 
Ribeira Seca, Ribeira Gran-
de, Açores, esposo da já fa-
lecida Sra. Lucinda Pontes 
Silva.
Deixa na dor os/as filhos/
as Terezinha (Rachid), José 
(Adriana), Mário, Lúcia (Jo-
seph), netos/as Jason, Ste-
ven, Sabrina, Leila, Hedi, 
Stephanie, Sonya, Rafael, 
Laurie Ann, bisnetos/as, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMoRiA
1120 Jean-Talon, Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, quinta-feira, 24 de agosto de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h e sexta-feira a partir 
das 8h30, serguir-se-á missa do corpo presente às 10h 
na igreja Santa Cruz. Será sepultado em cripta no mau-
soléu Notre-Dame-Des Neiges.
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 Hajam. O jornal A Voz de Portugal vem 
por este meio, oferecer a família as nossas sinceras 
condolências.

Restaurante português está a 
procura de um/a cozinheiro/a a 
tempo inteiro com experiência.

Apresentar-se no 
1851 ontario St E, Montreal.

Estamos à procura de pessoas
com experiência em terraplanagem.
Especializado em muros Pavé-uni

Estamos localizados na margem-sul
Lorenzo: 514-991-8455

prEcisa-sE dE
uMa pEssOa

para trabalhar
na grElha

a tEMpO intEirO
Ou parcial

cOM EXpEriência.
514-688-1015
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Um rabino, um padre anglicano e um padre católico esta-
vam juntos a conversar sobre o que faziam com as esmo-
las nas suas igrejas e sinagoga.
Diz o rabino - eu fico com as moedas e dou as notas à 
sinagoga.
Diz o padre anglicano - eu fico com as notas e dou as 
moedas à sinagoga.
Eu, diz o padre católico... bem, eu... atiro o dinheiro todo 
ao ar. Deus apanha o que quer o resto fica para mim.

Dois homens encontram-se num bar: 
- O meu filho é mais estúpido que o teu! 
- Não é nada! 
- Então vamos fazer uma aposta. 
- Tudo bem, apostamos 10 euros. 
- Ok. Gaspar, anda cá. 
- Sim pai? 
- Toma 2 euros para ires ali à loja comprar uma TV a co-
res. 
- Está bem. E o miúdo sai pela porta do bar com os 2 eu-
ros na mão... E o outro homem chama o filho e diz. 
- Vai lá a casa e vê se eu lá estou. 
- Está bem pai. Por acaso os dois miúdos encontram-se 
na rua e comentam: 
- O meu pai é mais estúpido que o teu! 
- Não é! 
- Então vê bem: o meu pai deu-me 2 euros para ir com-
prar uma TV a cores e nem sequer disse a cor que queria! 
- Então e o meu: disse-me para ir a casa ver se ele estava 
lá e nem sequer me deu a chave!

carnEirO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: 
Harmonia na sua relação. Com os nossos pensamentos e palavras criamos o 
mundo em que vivemos! Saúde: Consulte regularmente o dentista. Dinheiro: 
Cuidado com investimentos. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Seja 
seletivo nas suas amizades. Plante hoje sementes de otimismo, amor e paz. 
Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria. 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, espalhando 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 significa 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: Período favorável. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 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. Aproveite 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 significa Vigilante e 
Atento. Amor: poderá começar uma nova amizade ou um novo relacionamento.  
Saúde: Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Boa capacidade de 
resolução de conflitos e gestão de recursos. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpiãO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Possível desilusão com alguém próximo. Dê a mão a quem 
dela precisa. Saúde: Faça exercícios de relaxamento. Dinheiro: Não se 
distraia. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

horóscopo Maria heLena Martins

SudoKu: níVel MuIto dIFíCIl
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encontrados destroços do uss indianaPoLis, 
aFundado na iiª guerra MundiaL

o afundamento do Indianapolis continua a 
ser a maior perda da marinha dos esta-

dos unidos no mar, e o destino da sua tripula-
ção - quase 900 pessoas morreram, atacados 
por tubarões, e apenas 316 sobreviveram - foi 
um dos episódios mais terríveis e fascinantes 
da guerra no Pacífico.
A equipa de expedição do Navio de Investiga-

ção Petrel, propriedade do cofundador da Micro-
soft Paul Allen, diz ter localizado os restos do 
Indianapolis no fundo do Pacífico Norte, a mais 
de 5.500 metros de profundidade, indicou a Ma-
rinha norte-americana em comunicado divulga-

do no sábado.
“Poder homenagear os corajosos homens do 

USS Indianapolis e as suas famílias através da 
descoberta de um navio que desempenhou um 
papel tão significativo para o fim da Segunda 
Guerra Mundial é verdadeiramente uma honra”, 
disse Allen no comunicado.
O Indianapolis, com 1.196 marinheiros e fuzi-

leiros a bordo, navegava no mar das Filipinas en-
tre Guam e o Golfo de Leyte, quando dois torpe-
dos de um submarino japonês o atingiram, pouco 
depois da meia-noite de 30 de julho de 1945.
Afundou-se em 12 minutos, matando cerca de 

300 tripulantes. Os sobreviventes ficaram na 
água, a maioria deles apenas com coletes salva-
-vidas. Não houve tempo para enviar um sinal 
de socorro, e quatro dias passaram até que um 
bombardeiro em patrulha de rotina avistou, por 
acaso, os sobreviventes na água.

Quando as equipas de resgate chegaram, devido 
a uma combinação de insolação, desidratação, 
afogamento e constantes ataques de tubarões, 
apenas um quarto da tripulação inicial do navio 
estava viva.
Ao longo dos anos, muitos livros relataram o 

naufrágio do navio e o seu papel no transporte de 
componentes fundamentais do que se tornaria a 
bomba atómica ‘Little Boy’ até à ilha de Tinian, 
o ponto de partida da missão do bombardeiro 
Enola Gay a Hiroxima, em agosto de 1945.
Documentários e filmes, o mais recente dos 

quais “USS Indianapolis: Men of Courage” 

(2016), protagonizado por Nicolas Cage, têm re-
constituído os dias de horror da tripulação nas 
águas do Pacífico.
O naufrágio do Indianapolis também foi abor-

dado no argumento do êxito de bilheteira de Ste-
ven Spielberg ‘Jaws’ (‘Tubarão’), com o sobre-
vivente ficcional Comandante Quint a relatar o 
terror que viveu até ser salvo.
O comunicado da Marinha norte-americana re-

feriu que uma pista para encontra o Indianapolis 
surgiu em 2016, quando Richard Hulver, um his-
toriador que trabalha no Comando de História e 
Património Naval delimitou uma nova área de 
busca. A investigação de Hulver identificou uma 
aeronave de aterragem naval que tinha registado 
um avistamento do Indianapolis no dia antes do 
naufrágio.
A equipa de investigação criou uma nova área 

de buscas, embora esta tivesse ainda uma dimen-
são considerável: mais de 1500 quilómetros qua-
drados em alto mar.
De acordo com a Marinha, a equipa de expedi-

ção de 13 pessoas do Navio de Investigação Pe-
trel estava a pesquisar o local onde se encontrava 
o Indianapolis, cumprindo a lei norte-americana 
segundo a qual um navio de guerra afundado é 
um túmulo militar que não deve ser profanado.
Os destroços do navio continuam a ser pro-

priedade da Marinha e a sua localização é não 
só confidencial como também de acesso restrito, 
sublinhou ainda a Marinha no comunicado.

8

sagitáriO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. 
Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver agitado! Saúde: Poderá ter 
problemas respiratórios. 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. Sentir-se-á um pouco sozinho no 
mundo, mas não é bem assim, afinal tem tanta gente que gosta de si. 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 significa 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
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“a guerra das estreLas”:
obi-wan Protagonista de novo FiLMe
A personagem, que já foi inter-

pretada por Alec guinness 
e Ewan McGregor, será a figu-
ra central de um novo filme do 
universo “A guerra das estre-

las”, avançou a publicação “the 
hollywood reporter”.
De acordo com a publicação 

norte-americana, o realizador bri-
tânico Stephen Daldry, de “Billy 

Elliot”, “As Horas” e “O Leitor”, 
estará em conversações para assu-
mir a direção do projeto, que ainda 
não tem argumento.
Caso as negociações, que estão 

“numa fase preliminar”, cheguem 
a bom porto, Stephen Daldry “irá 
supervisionar o desenvolvimento 
e escrita do guião com o cunho da 
Lucasfilm”.
Nos primeiros filmes de “A Guer-

ra das Estrelas”, Obi-Wan Kenobi 
é interpretado por Alec Guinness e 
na segunda por Ewan McGregor.
O filme em torno de Obi-Wan Ke-

nobi é um dos projetos que estão a 
ser desenvolvidos pela Lucasfilm e 
pela Disney dentro do universo de 
“A Guerra das Estrelas”, mas fora 
da saga principal.
Um filme centrado na persona-

gem de Han Solo, interpretado 
originalmente por Harrison Ford, 

realizado pelo norte-americano 
Ron Howard, está em fase final de 
rodagem. De acordo com o The 
Hollywood Reporter, a Lucasfilm 
pondera produzir também filmes 
em torno das personagens Yoda e 
Boba Fett, entre outras.
Entretanto, a 15 de dezembro 

chega às salas de cinema “Os Últi-
mos Jedi”, o oitavo episódio de “A 
Guerra das Estrelas”, que come-
mora este ano o 40.º aniversário.
“Os Últimos Jedi” é escrito e 

realizado por Rian Johnson (co-
nhecido pelos filmes “Looper” e 
“Brick”), produzido por Kathleen 
Kennedy e Ram Bergman, tendo 
como produtores executivos J.J. 
Abrams (realizador do episódio 
VII, de 2015, com o nome “O Des-
pertar da Força”), Jason McGatlin 
e Tom Karnowski.

oPeração PoLiciaL sobre o ataque
de barceLona não está encerrada
Josep Lluís Trapero confirmou que a cé-

lula terrorista que planeou e executou o 
duplo ataque de Barcelona foi oficialmente 
desmantelada, mas nega que os trabalhos de 
investigação estejam terminados.
“A operação policial não está encerrada, mas 

sempre dissemos que estávamos a trabalhar um 
núcleo de 12 pessoas, quatro estão detidas, duas 
morreram em Alcanar, cinco em Cambrils e a 
última é o terrorista morto agora em Subirats. 
Mas isso não impede que a investigação se pos-
sa ampliar e que haja novidades nas próximas 
semanas”, alertou Josep Lluís Trapero, chefe 
dos Mossos d’Esquadra.
Numa conferência de imprensa, onde também 

estavam presentes o presidente do governo re-
gional da Catalunha, Carles Puigdemont, e o 
conselheiro do Interior do governo catalão, Joa-
quim Forn, foi então sublinhado que o terroris-
ta morto esta segunda-feira foi mesmo Younes 
Abouyaaqoub, o autor material do atentado nas 
Ramblas.
O balanço é de, até ao momento, quatro sus-

peitos detidos, seis abatidos pelas autoridades 
e dois mortos na explosão acidental da casa de 
Alcanar, que servia de base à célula terrorista.

Trapero adiantou que foram duas fontes a le-
var à localização de Younes Abouyaaqoub, uma 
fonte policial em Sant Sadurní d’Anoia e uma 
residente local, que denunciou a presença de 
um sujeito muito parecido com o marroquino 
de 22 anos de idade.

“Younes gritou ‘Alá é grande’. Os agentes vi-
ram que trazia um colete que podia ser de ex-
plosivos e então deram uso às armas de fogo”, 
afirmou Trapero, que confirmou também que o 
terrorista estava sozinho.
Confirmou-se também que Abdelbaki Es Sat-

ty, o imã de Ripoll, considerado o ‘cérebro’ da 
operação, morreu na explosão acidental de Al-
canar. Falta ainda identificar um segundo cadá-
ver encontrado no local.
As autoridades espanholas confirmaram que 

Pablo Pérez Villàn é a 15ª vítima mortal dos 
atentados de Barcelona.O homem foi encontra-
do morto no banco traseiro de um Ford Focus, 
que terá sido usado por Younes Abouyaaqoub 
para fugir da zona do atentado. O marroquino 
de 22 anos foi confirmado como o condutor da 
carrinha que atropelou mais de 100 pessoas na 
Ramblas, na quinta-feira.
De acordo com as autoridades, trata-se de um 

homem de 34 anos, de Vilagranca del Penedes, 
que foi encontrado morto apunhalado numa 
viatura que escapou ao controlo policial algu-
mas horas depois do ataque em Barcelona e que 
reapareceu em Sant Just Desvern, próxima a ca-
pital da Catalunha.
O carro ficou amolgado durante a fuga e foi 

encontrado ao fim do dia, num parque de es-
tacionamento em Sant Just Devern, com uma 
pessoa morta no interior. Na confusão das pri-
meiras informações, foi dito que se tratava de 
um terrorista que foi abatido a tiro, mas afinal 
as investigações posteriores mostram que Pablo 
Pérez Villàn é a 15ª vítima mortal dos atentados 
de Barcelona.
A caça ao homem suspeito de ter conduzido 

a carrinha que levou a cabo o ataque nas Ram-
blas na quinta-feira passada foi alargada a toda 
a Europa, anunciou o conselheiro do Interior do 

Governo da Catalunha, Joaquim Forn.
O conselheiro do Interior da Catalunha, Joa-

quim Forn, disse hoje “que tudo aponta para 
que o condutor da furgoneta” utilizada no ata-
que de Barcelona, na quinta-feira, seja “Younes 
Abouyaaqoub”.
As autoridades estão à procura de Younes 

Abouyaaqoub, um marroquino de 22 anos 
e o único suspeito ainda em fuga, depois do 
atentado de Barcelona.
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 p j v E d
1-Man. United 6 2 2 0 0
2-Huddersfield 6 2 2 0 0
3-West Bromwich 6 2 2 0 0
4-Watford 4 2 1 1 0
5-Man. City 4 2 1 1 0
6-Liverpool 4 2 1 1 0
7-Southampton 4 2 1 1 0
8-Everton 4 2 1 1 0
9-Leicester City 3 2 1 0 1
10-Tottenham 3 2 1 0 1
11-Chelsea 3 2 1 0 1
12-Arsenal 3 2 1 0 1
13-Burnley 3 2 1 0 1
14-Stoke City 3 2 1 0 1
15-Swansea City 1 2 0 1 1
16-Newcastle 0 2 0 0 2
17-Bournemouth 0 2 0 0 2
18-B&H Albion 0 2 0 0 2
19-Crystal Palace 0 2 0 0 2
20-West Ham 0 2 0 0 2

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classificação

 p j v E d
1-Milan 3 1 1 0 0
2-internazionale 3 1 1 0 0
3-Juventus 3 1 1 0 0
4-Napoli 3 1 1 0 0
5-Sampdoria 3 1 1 0 0
6-Chievo 3 1 1 0 0
7-Roma 3 1 1 0 0
8-Bologna 1 1 0 1 0
9-Torino 1 1 0 1 0
10-SPAL 2013 1 1 0 1 0
11-Sassuolo 1 1 0 1 0
12-Genoa 1 1 0 1 0
13-Lazio 1 1 0 1 0
14-Benevento 0 1 0 0 1
15-Atalanta 0 1 0 0 1
16-Udinese 0 1 0 0 1
17-Hellas Verona 0 1 0 0 1
18-Cagliari 0 1 0 0 1
19-Crotone 0 1 0 0 1
20-Fiorentina 0 1 0 0 1

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

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-b. dortmund 3 1 1 0 0
2-B. München 3 1 1 0 0
3-Hertha BSC 3 1 1 0 0
4-Schalke 04 3 1 1 0 0
5-Hoffenheim 3 1 1 0 0
6-Hannover 96 3 1 1 0 0
7-B. M´gladbach 3 1 1 0 0
8-Hamburger SV 3 1 1 0 0
9-SC Freiburg 1 1 0 1 0
10-E. Frankfurt 1 1 0 1 0
11-FC Köln 0 1 0 0 1
12-FC Augsburg 0 1 0 0 1
13-Mainz  0 1 0 0 1
14-W. Bremen 0 1 0 0 1
15-B. Leverkusen 0 1 0 0 1
16-RB Leipzig 0 1 0 0 1
17-Stuttgart 0 1 0 0 1
18-Wolfsburg 0 1 0 0 1

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 3 1 1 0 0
2-Barcelona 3 1 1 0 0
3-Real Sociedad 3 1 1 0 0
4-Leganés 3 1 1 0 0
5-Eibar 3 1 1 0 0
6-Levante 3 1 1 0 0
7-Valencia 3 1 1 0 0
8-Atlético Madrid 1 1 0 1 0
9-Girona 1 1 0 1 0
10-Espanyol 1 1 0 1 0
11-Sevilla 1 1 0 1 0
12-Getafe 1 1 0 1 0
13-Athletic 1 1 0 1 0
14-Celta de Vigo 0 1 0 0 1
15-Las Palmas 0 1 0 0 1
16-Málaga 0 1 0 0 1
17-Alavés 0 1 0 0 1
18-Villarreal 0 1 0 0 1
19-Real Betis 0 1 0 0 1
20-Deportivo 0 1 0 0 1

eSPanha
lIga Santander

26/08 Genoa 12:00 Juventus
  Benevento 12:00 Bologna
  Roma 14:45 Inter
27/08 Torino 12:00 Sassuolo
  SPAL 2013 14:45 Udinese
  Napoli 14:45 Atalanta
  Crotone 14:45 H. Verona
  Fiorentina 14:45 Sampdoria
  Milan 14:45 Cagliari
  Chievo 14:45 Lazio

25/08 R. Sociedad 14:15 Villarreal
  R.Betis 16:00 Celta de Vigo
26/08 Alavés 12:15 Barcelona
  Girona 14:15 Málaga
  Levante 14:15 Deportivo
  Las Palmas 14:15 A. Madrid
27/08 Espanyol 12:15 Leganés
  Eibar 12:15 Athletic
 Getafe 14:15 Sevilla
  Real Madrid 16:15 Valencia

26/08 Bournemouth 7:30 M.City
  H. Town 10:00 Southampton
  Newcastle10:00 W. Ham
  Watford 10:00 B&H Albion
  C. Palace 10:00 Swansea C.
  M. United 12:30 Leicester C.
27/08 Chelsea 8:30 Everton
  W. Bromwich 8:30 Stoke C.
  Tottenham 11:00 Burnley
  Liverpool 11:00 Arsenal

25/08 FC Köln 14:30 Hamburger SV
26/08 Augsburg 9:30 M´gladbach
 Stuttgart 9:30 Mainz
  Leverkusen 9:30 Hoffenheim 
  Frankfurt 9:30 Wolfsburg
  W.Bremen 9:30 B.München 
  Dortmund 12:30 Hertha
27/08 Leipzig 9:30 SC Freiburg
  Hannover 96 12:00 Schalke 04

25/08 Paris SG 14:45 St-étienne
26/08 Nantes 11:15 Lyon
  Amiens 14:00 Nice
  Caen 14:00 Metz
  Bordeaux 14:00 Troyes
  Toulouse 14:00 Rennes
  Dijon 14:00 Montpellier
27/08 Guingamp 9:00 Strasbourg
 Angers 11:00 Lille
 Monaco 15:00 Marseille

coMeçou o show de neyMar
eM Paris, senhoras e senhores
o paris Saint-germain (pSg) goleou este 

domingo na receção ao Toulouse por 6-2, 
na terceira jornada da liga francesa de fute-
bol, com destaque para Neymar, que sofreu 
um penálti, marcou dois golos e deu uma as-
sistência para outro.

O Toulouse até se adiantou cedo no marcador, 
aos 18 minutos, por Max Gradel, mas a vanta-
gem durou 12 minutos, altura em que Neymar 
restabeleceu o empate, para quatro minutos de-
pois assistir Rabiot para o segundo golo.
O 2-1 arrastou-se até ao minuto 74, numa altura 

em que o PSG já estava reduzido a dez unidades 

por expulsão do italiano Marco Verratti, que viu 
o cartão vermelho aos 70, e quando o internacio-
nal uruguaio Edinson Cavani bateu com sucesso 
o penálti cometido sobre Neymar e colocou o 
resultado em 3-1. O Toulouse ainda faria prova 
de vida quatro minutos volvidos, ao reduzir para 
3-2, por Julien Christopher, reentrando na dis-
cussão do resultado, mas os últimos dez minutos 
do PSG foram demolidores e traduziram-se em 
mais três golos, aos 82, 84 e 90+2, por Javier 
Pastore, Layvin Kurzawa e o inevitável Ney-
mar, que fechou a contagem. Nos outros jogos 
da terceira jornada, o Lille foi surpreendido em 
casa pelo Caen por 2-0, com golos aos cinco e 
69 minutos, de Damien da Silva e Ivan Santini, 
enquanto o Marselha protagonizou a surpresa da 
jornada ao ceder um empate a um golo em casa 
frente ao Angers. A equipa do sul de França até 
se colocou em vantagem aos 17 minutos, graças 
a um golo do camaronês Clinton N’Jie, mas se-
ria um compatriota seu, Karl Ekambi, a ‘gelar’ o 
Velódrome com o golo do empate, ao minuto 70.
Com este triunfo, o PSG assumiu a liderança, 

com 9 pontos em três jogos, os mesmos do cam-
peão Mónaco, que foi vencer ao terreno do Metz, 
na sexta-feira, e do Saint-Étienne, que se impôs 
em casa ao Amiens, por 3-0, no sábado.

borussia dortMund resPonsabiLiza barceLona PeLa indisciPLina de deMbéLé

o presidente do Borussia Dortmund, hans-
-Joachim watzke, responsabilizou o Bar-

celona pela indisciplina do futebolista francês 
ousmane Dembélé, que recusa treinar no clu-
be alemão para forçar a transferência para 
espanha.
“Alguém acredita que um jogador diz ao seu 

clube ‘agora não treino’ sem a cumplicidade de 
outro clube?”, questionou Watzke aos microfo-
nes da Sky Sports.
O dirigente admitiu conversações com repre-

sentantes do Barcelona, considerando que “o 
respeito exige que um fale com o outro”, e lem-
brou que “há duas semanas” considerava o clube 
catalão “super sério”.
“O facto é que nos despedimos sem acordo e 

com uma grande distância de posições. De forma 
totalmente inesperada, [Dembélé] faltou ao trei-
no no dia seguinte”, contou Watzke, falando de 
uma “coincidência temporal”.
Sem falar em valores, o dirigente insistiu na 

exigência: “O Barcelona pagará a soma que que-

remos. Querem um jogador que tem mais quatro 
anos de contrato. Acabaram de receber 222 mi-
lhões de euros [por Neymar] e nós mantemos as 
nossas exigências”.
Neste caso, se o Barcelona aceitar as condições, 

“a transferência ocorrerá imediatamente”.
Caso contrário, Dembélé “estará de regresso” 

em 1 de setembro, data em que encerra o mer-
cado de transferências, embora tenha de “assu-
mir as suas responsabilidades e pedir desculpa à 
equipa e ao clube”.

barceLona: seMedo 
«Muito contente PeLa 
estreia eM caMP nou»
Nélson Semedo não escondeu a satisfação 

pela estreia a titular pelo Barcelona, em 
camp Nou, na vitória sobre o Betis (2-0).
«Estou muito contente por me ter estreado no 

campeonato espanhol e por me ter estreado no 
Camp Nou, mas estou ainda mais contente pela 
vitória da equipa», começou por dizer o inter-
nacional português, em declarações no final da 

partida. O lateral direi-
to admitiu que o jogo 
lhe correu bem e que a 
ajuda que tem recebido 
dos companheiros na 
adaptação foi importan-
te para a boa exibição: 
«Estive bem. Os meus 
companheiros ajuda-
ram-me muito na minha 
adaptação e isso notou-
-se em campo.»
Sobre o atentado terro-

rista que afetou a cidade de Barcelona na quinta-
-feira passada, o internacional português garan-
tiu que a equipa manteve o foco no jogo, apesar 
de reconhecer que foi uma tragédia. «Estamos 
solidários com todos os afetados por este atenta-
do e mostrámos a nossa solidariedade para com 
eles», rematou.
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1-Ac. Viseu 9 3 3 0 0 7 2
2-Santa Clara 9 3 3 0 0 6 2
3-U. Madeira 7 3 2 1 0 6 1
4-Cova da Piedade 6 3 2 0 1 6 3
5-Sporting B 6 3 2 0 1 5 4
6-Nacional 5 3 1 2 0 5 3
7-FC Famalicão 5 3 1 2 0 3 1
8-Gil Vicente 4 3 1 1 1 4 4
9-Varzim 4 3 1 1 1 5 3
10-UD Oliveirense 4 3 1 1 1 2 3
11-FC Porto B 4 3 1 1 1 6 5
12-Real 3 3 1 0 2 5 5
13-Sp. Covilhã 3 3 1 0 2 4 5
14-Académica 3 3 1 0 2 3 5
15-Leixões 3 3 1 0 2 3 8
16-Benfica B 2 3 0 2 1 3 4
17-Penafiel 2 3 0 2 1 3 5
18-Braga B 1 3 0 1 2 1 5
19-V. Guimarães B 1 3 0 1 2 1 5
20-Arouca 1 3 0 1 2 2 7

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
18/08 Rio Ave 2-0 Portimonense
19/08 Tondela 2-3 Estoril Praia
  V. Guimarães 0-5 Sporting
  Benfica 5-0 Belenenses
20/08 V. Setúbal 1-1 Chaves
  FC Porto 3-0 Moreirense
  Desp. Aves 0-2 Braga
  Marítimo 1-0 Boavista
21/08 Feirense 2-1 P. Ferreira

PrÓXIMA JornAdA
25/08 Belenenses 15h30 Setúbal
26/08 P. Ferreira 11h00 Guimarães
  Moreirense 11h00 Tondela
  Chaves 13h15 Feirense
  Rio Ave 15h30 Benfica
27/08 Boavista 11h00 Desp. Aves
  Sporting 13h00 Estoril Praia
  Braga 15h15 FC Porto
28/08 Portimonense 15h00 Marítimo

1-Corinthians 47 20 14 5 1 32 10
2-Grêmio 40 21 12 4 5 35 19
3-Santos 37 21 10 7 4 22 13
4-Palmeiras 33 21 10 3 8 29 23
5-Flamengo 32 21 8 8 5 29 21
6-Cruzeiro 30 21 8 6 7 25 19
7-Atlético Paranaense 30 21 8 6 7 25 23
8-Sport 29 21 8 5 8 30 28
9-Botafogo 28 21 7 7 7 23 22
10-Ponte Preta 27 21 7 6 8 22 25
11-Fluminense 27 20 6 9 5 29 27
12-Bahia 26 21 7 5 9 28 28
13-Atlético Mineiro 26 20 7 5 8 21 23
14-Coritiba 26 21 7 5 9 21 26
15-Chapecoense 25 20 7 4 9 26 33
16-Vasco 25 21 7 4 10 22 34
17-São Paulo 23 21 6 5 10 26 29
18-Vitória 22 21 6 4 11 22 31
19-Avaí 22 21 5 7 9 12 26
20-Atlético Goianiense 15 21 4 3 14 17 36

  P J V E D GM GS
BrASIleIrÃo

grupO East  j p
1-Toronto FC 25 50
2-New York City FC 25 46
3-Chicago Fire 25 41
4-NY Red Bulls 24 38
5-Columbus Crew 26 36
6-Impact Montréal  24 36
7-Atlanta United FC 22 35
8-Orlando City 25 31
9-Philadelphia Union 25 30
10-NE Revolution 24 29
11-DC United 25 22

grupO WEst j p
1-Seattle Sounders 25 40
2-Sporting KC 25 40
3-Houston Dynamo 25 37
4-Portland Timbers 26 37
5-FC Dallas 23 35
6-Vancouver Whitecaps 23 34
7-SJ Earthquakes 25 33
8-Real Salt Lake 26 29
9-LA Galaxy 23 23
10-Colorado Rapids 23 22
11-Minnesota United 24 22

Manchester city Pode Pagar
300 MiLhões de euros Por Messi
Depois de perder Neymar para o 

pSg, que pagou a cláusula de resci-
são do brasileiro fixada nos 222 milhões 
de euros, o Barcelona poderá perder 
Lionel Messi? O Yahoo Sport France diz 
que sim.
De acordo com a publicação, o Manches-

ter City está disposto a cobrir a cláusula de 
rescisão do argentino, fixada em 300 mi-
lhões de euros.
Desta forma, Messi passaria a ser o joga-

dor mais caro da história do futebol, supe-
rando Neymar em… 80 milhões de euros.
Recorde-se que o argentino já tem a reno-

vação acertada com o Barcelona, até 2021. 
Apesar de ainda não ter assinado, o clube 
catalão já informou que tem acordo com o 
camisola 10 do emblema blaugrana.

os três grandes não venciam em si-
multâneo nas três primeiras jorna-

das da liga desde 1994-95. A primeira 
conclusão, e talvez a mais simplista, a re-
tirar é que Benfica, FC Porto e Sporting 
começaram focados e dispostos a lutar 
até à exaustão por cada ponto em dis-
puta, esperando um campeonato muito 
equilibrado até final. Acredito que em 
parte seja isso.

Há que acrescentar que Benfica e FC Por-
to disputaram dois dos três encontros em 

benFica, Fc Porto e sPorting
coLados, e a dar bons sinais

casa. O Sporting, pelo contrário, saiu por 
duas vezes de Alvalade. O saldo é ampla-
mente positivo também nos golos, todos 
com uma diferença de oito (9-1 nos en-
carnados; 8-0 em dragões e leões). Nunca 
é de mais, no entanto, lembrar que ainda 
estamos em agosto, e os verdadeiros testes 
ainda estarão para chegar.
É verdade que o Sporting já passou, e 

com nota alta, em Guimarães, mas até pelo 
momento que a equipa de Pedro 
Martins atravessa é necessário ter 
algumas cautelas nas análises. O 
mesmo se pode dizer do Benfica, 
quando olhada a falta de consoli-
dação ainda do Sp. Braga quando 
visitou a Luz. Há, contudo, bons 
sinais em cada um dos candidatos 
e haverá jogos mais complicados, 
talvez até já na próxima jornada, e 
convém não esquecer que os jogos 
europeus poderão tornar-se parte 
importante da equação. A resposta 
aos momentos menos bons será, 
como sempre, uma das chaves do 

sucesso, e para já é tudo.

bota botiLde?
este 1, 2, 3 é de vicent aboubakar
o Fc porto recebeu e venceu este do-

mingo o moreirense por 3-0, com 
um hat-trick de Aboubakar, e alcançou 
Benfica, Sporting e Rio Ave na frente da 
primeira liga de futebol, após a terceira 
jornada.
O avançado internacional camaronês 

inaugurou o marcador, aos 18 minutos, e 
ampliou a contagem, aos 21 e 77 minu-
tos, igualando assim o brasileiro Jonas, do 
Benfica, na frente da lista de marcadores 
com quatro golos.
A vitória permite aos ‘dragões’ alcança-

rem Benfica, Sporting e Rio Ave no topo 
da liga portuguesa, todos com nove pontos, 
enquanto o Moreirense é 13.º com dois.
FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Iván 

Marcano, Felipe, Alex Telles, Danilo, Óli-
ver Torres, Jesús Corona, Brahimi, Marega 

e Aboubakar.
Moreirense: Jhonatan, Sagna, André Mi-

cael, Aberhoun, Rúben Lima, Bruno Ra-
mires, Alfa Semedo, Rafael Costa, Ernest, 
Ronaldo Peña e Arsénio.
Para o público mais novo, fica a nota: 1, 

2, 3 era um programa da RTP, que foi apre-
sentado por António Sala e Carlos Cruz.



A Voz de PortugAl  |  QuArtA-FeIrA, 23 de AgoSto de 2017  |  P. 16

Cuidei dela quando nin-
guém nem os próprios 
filhos queriam ajudá-la. 
Ele pagou a uma mu-
lher má para me fazer 
bruxaria e danificar o 
meu corpo. falo da mi-
nha sogra, essa mulher 
má e dou o meu teste-
munho do trabalho do 
José e da sua serieda-
de.

nn

Cai ao mais baixo 
nível que uma pes-
soa pode cair. Deus 
levou-me a visitar o 
José e dele recebi 
resultados rápidos. 
As tentativas de 
suicídio já não pas-
savam pela cabeça. 
A minha debilidade 
para as drogas desa-

pareceu, a minha sorte voltou e com ela o 
amor e uma excelente saúde. Manuel

o batizado da nos-
sa Gina era uma 
obrigação com Deus 
e não seria possível 
esta fotografia sem o 
José nos ter protegi-
do da bruxaria. Mui-
ta maldade limpou 
e tirou das nossas 
vidas o José, e esse 
foi sem dúvida uma 

verdadeira ajuda. 
Miguel e família


