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“Nous avoNs fait uNe campagNe 
historique. Nous avoNs démoNtré 

qu’il Ne faut pas preNdre les 
moNtréalais pour acquis. Nous 

avoNs écrit uNe Nouvelle ère pour 
moNtréal et uNe Nouvelle page 

d’histoire”, vAlérIe plANte

um pouco antes de 23h valérie plante num clima de 
intensa alegria, no palco do teatro corona, tinha lá-

grimas a correr nos olhos quando ela ganhou as eleições, 
ninguém pensava que ela ganhasse. 
Ela fez o impossivel, em pouco tempo ela chegou a ganhar 

tudo com o seu sorriso e positivismo. Depois de alguns sal-
tos, braços levantados, ela não acreditava: “Eu estava em 
casa com as crianças e o meu namorado, estávamos a ver os 
resultados a subir e pensei,...Vamos lá, vamos lá,..., brincan-
do e dizendo que vai ser um enorme orgulho para o “Projet 

continua na página 10

15
Luís Miranda e toda a sua
equipa foi reeLeita eM anjou 

adeus a uM
grande hoMeM
da coMunidade

david de deus dias
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a força de rabo
de peixe na diáspora

Revisitar Montreal é como revi-
ver tempos passados e recuar até 
à minha juventude, percorrendo 
ruas e deliciando-me com o am-
biente açoriano transposto para 
a extensa rua de Saint Laurent, 
onde os cheiros e os sabores das 
nossas ilhas caminham lado a 

lado nas envolventes à rua Rachel ou Saint Urbain.
Voltei a Montreal para desta vez participar no Encontro 

dos Amigos de Rabo de Peixe de Quebeque, em que o 
ambiente foi bastante festivo e de grato convívio, onde a 
nossa vila micaelense mostrou ao novo mundo, sem es-
tigmas, a sua verdadeira face. Todos irmanados à volta do 
seu torrão natal, viveu-se a saudade sentida e nostalgia de 
outros tempos.
Foram muitos os Rabopeixenses que se juntaram, num 

convívio que foi ao mesmo tempo uma autêntica homena-
gem àqueles que um dia partiram de mãos vazias e o cora-
ção a sangrar, mas cheio de vontade de progredir na vida.
Na ocasião, tive a oportunidade de apelar para que os 

naturais de Rabo de Peixe na diáspora continuem a mobili-
zar-se em torno dos Círculos de Amigos e demonstrarem o 
seu dinamismo e a sua grande pujança, pois assim serão 
cada vez mais respeitados pelas autoridades locais.
Há muitos exemplos de gente de Rabo de Peixe que se 

tem destacado em áreas de grande responsabilidade na 
sociedade canadiana e que estes são modelos de como 
se progride na vida, com muito trabalho e suor, lições de 
vida que devem ser seguidas, não se virando a cara à luta 
na valorização pessoal, o que constitui uma honra para 
Rabo de Peixe. 
Rabo de Peixe é uma força e uma pujança invejável em 

toda a diáspora açoriana, destacando-se muitos dos seus 
filhos, nas áreas económicas, sociais, culturais e políti-
cas, em postos da mais alta responsabilidade. São vários 
nomes conhecidos, tanto no Canadá, como nos Estados 
Unidos que se distinguem, o que constitui grande mérito e 
dignidade para a Vila de Rabo de Peixe.
As autoridades locais têm respeito por Rabo de Peixe, 

exatamente pelo facto de conhecerem o labor e a tena-
cidade das gentes que um dia partiram com o coração 
partido, mas cheio de energia e vontade de vencer nas 
comunidades de acolhimento. Não é fácil encontrar um co-
mércio, indústria, escola, igreja, associação cultural, gru-
po desportivo ou repartição pública que não se encontre 
alguém de Rabo de Peixe, que se destaca e é exemplo 
de trabalho. Tive oportunidade de voltar a confirmar isso 
mesmo, onde constato com satisfação o orgulho das raí-
zes, onde a especificidade dos seus usos e costumes são 
nota dominante de uma cultura tão própria e arreigada-
mente preservada. Estes encontros dos Rabopeixenses, 
tanto no Canadá, como nos Estados Unidos têm servido 
para promover uma terra que aqui nos Açores ainda se 
olha de soslaio face aos restos de um estigma padrasto 
mas que no novo mundo ganha preponderância e respei-
tabilidade impressionantes. Vou a Montreal e mato sau-
dades desta grande metrópole canadiana que já teve um 
maior esplendor, mas por questões políticas, ligadas ao 
movimento independentista, roubou-lhe muita força eco-
nómica. No entanto, possuiu uma excelente qualidade de 
vida, em comparação com outras cidades no mundo, ela 
não está no topo do ranking no que diz respeito ao quesito 
cultural-intelectual, pois Montreal destaca-se, como sendo 
o principal destino de artistas e estudantes universitários 
de todo o mundo. Por outro lado, Montreal está entre as 10 
melhores cidades do mundo para estudantes universitá-
rios, dado que possui a maior concentração de estudantes 
da América do Norte. A cidade possui quatro grandes uni-
versidades muito prestigiadas no mundo: duas francófo-
nas, a UQÀM (Université du Québec à Montreal), onde fui 
aluno e a UdeM (Université de Montreal), bem como duas 
anglo-saxónicas, a McGill University e Concordia Universi-
ty. Com uma reputação muita elevada, aquelas universida-
des atraem estudantes do país e do mundo inteiro, o que 
significa mão-de-obra altamente qualificada, que é rapida-
mente absorvida por um mercado dinâmico e moderno, 
pelo que se justifica a fama de Montreal ser o berço de um 
número cada vez maior de estagiários altamente qualifica-
dos, o que se traduz em competitividade. Por isso é que 
Montreal é considerada a Coimbra do Norte da América. 
Como sabemos, existem muitos açorianos radicados em 
Montreal com os seus usos e costumes, espalhados pela 
grande área metropolitana, pelo que é mais um fator que 
contribui para a nossa identidade como povo ilhéu, visto 
que a comunidade é maioritariamente composta por gente 
proveniente das nossas ilhas. O exemplo de trabalho dos 
que partiram Rabo de Peixe é enorme e muito respeitado, 
pelo que motivo que nos deve orgulhar a todos.

vivi a Maior parte da Minha vida
entre gente Mecânica e inteLectuais

Há razões que me fazem pensar em como andam desconcertadas 
as opiniões neste mundo e no difícil que é chegar a acordo sobre 

as questões fundamentais quando logo nas outras mínimas, nos vemos 
desencontrados.
Creio dispor hoje de algumas luzes sobre os usos e costumes em que 

emprestadamente, também eu nado ou sobrenado. Intelectuais conheço eu 
que se regalam com filmes de cow-boys, que adoram os Beatles e que 
jogam ténis.  Aeroporto que serve Genève, em Outubro no caminho para 
o hotel, estranho os comentários no banco ao lado, é apenas o princípio 
de uma longa conversa que irá continuar até ao apeadeiro da cidade de 
Genève. São curiosíssimas as declarações da história e futuros imagina-
dos, que se distinguem «no diálogo» pela envergadura do comércio na 
China, pela Internete e a mina de dólares de Las Vegas, as negociações 
de paz no Médio Oriente, a busca de vida em Marte, os Descobrimentos e 
escritores portugueses. 
Como atesta o título tudo para tirar proveito dos trabalhadores e dos in-

telectuais. Mas de intelectuais pareceu-me saberem bem pouco para os 
criticarem e vai-se a ver, há nos dialogos motivo de sobra para reflexão. 
Só me falta recomendar ao leitor que aplique o método no seu dia a dia e 
pegue nas palavras, pese-as, meça-as, veja a maneira como se ligam, o que 
exprimem, decifre o arzinho velhaco com que dizem uma coisa por outra 
e certamente se vai sentir melhor depois de as ter esfolado.
 Os intelectuais são pessoas de cultura e de gosto pelas coisas do espírito, 

onde predomina o pensamento e a faculdade de compreender as touradas.
Procurava na viagem de comboio um Português otimista, encontrar  em 

tudo razões para que os Portugueses possam vangloriar-se duma identida-
de, duma cultura, duma história alegadamente superior, como se História, 
Cultura e Identidade, qualquer que seja o grau de comparabilidade recípro-
ca admíssivel, não fossem radicalmemte inseparáveis, em causa e efeito, 
da própria relação social, conflitiva ou harmoniosa dos seres humanos no 
mundo.
Uma minoria de imigrantes «heróis populares no mundo» ao concluirem 

de forma apressada que uma elite económica é mais importante do que os 
intelectuais, fazem por baixo preço aparentemente o anti-intelectualismo e 
sem admitirem os pontos de vista dos cidadãos dos países de acolhimento. 
As liberdades sociais e democráticas, por cuja conquista os povos e os 

intelectuais pagaram por vezes um pesado tributo para garantir mais justi-
ça social, que só a intervenção pública organizada e com objetivos claros 
pode corrigir e porque o dinheiro não pode comprar tudo, inclusive os 
cidadãos mal informados.
A solidariedade imigrante, cultural e política permite enriquecer os imi-

grantes com um amplo leque de talentos e opiniões. A solidariedade imi-
grante irá constituir o seu novo fio condutor para mobilizar reforços sem 
preconceitos e despertar as consciências adormecidas pela corrupção. 
Mas alguns políticos não se cansam de agitar o «medo da presença de 

imigrantes» e quais são as suas fontes? São alguns cidadãos mal informa-
dos sobre o excelente trabalho dos imigrantes e alguns media, que com o 
apoio dos Estados, fomentam interesses da economia dominante. A demo-
cracia requer uma certa justiça económica e os imigrantes não querem ver 
o copo meio vazio. Mas vencedores do caminho percorrido, com muito 
trabalho para ver o copo meio cheio. 
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jorge correIA

novos ventos na câMara de MontreaL

Depois do mandato de De-
nis coderre, entra va-

lérie plante. A sua vitória foi 
clara e ainda que coderre te-
nha perdido por cerca de 6%, 

não deixa dúvidas quando à vencedora. 
Montreal é uma cidade em transformação que 

no entanto tem visto a sua existência abalada por 
inúmeros casos de corrupção que agravam a si-
tuação em geral, distraem os cidadãos, para além 
da ineficácia e desconfiança que instala. Há pro-
blemas de infraestruturas, os impostos são exces-
sivamente elevados, os diversos arrondissements 
têm problemas específicos a nível social e de ges-
tão dos mesmos. No entanto há um fanatismo dos 
diversos setores políticos a nível autárquico com 
ideias que muitas vezes se revelam na prática gra-
vosas, mas cuja obstinação não permite aceitar 
melhor, nem mesmo críticas. Por exemplo, temos 
o Plateau, sede da imigração portuguesa, domina-
do pelo febril interesse nas bicicletas, enquanto o 
tecido comercial, sustentáculo da economia local, 
vai se degradando continuamente, exceto a proli-
feração de bares de duvidosa frequência, onde as 
manhãs revelam as consequências de excessos de 
toda a ordem da natureza mais baixa do ser huma-
no. Já nem falo das dificuldades conscientemente 
e deliberadamente criadas ao trânsito automóvel, 
mesmo aos habitantes locais. Ou dos passeios mal 
limpos, cheios de gelo, extremamente perigosos 
para qualquer cidadão especialmente os mais ido-

sos ou com dificuldades de locomoção.
A primeira vez que visitei Montreal, faz quase 

20 anos, admirei-me com uma certa ordem, que 

se via particularmente nos trabalhos municipais; 
o comércio local ainda tinha força e a circulação 
fazia-se com facilidade, pelo menos mais facilida-
de do que hoje em dia. Mas algo ficou para trás, 

um quê de degradação ou de retrocesso se insta-
lou. Será desleixo? Seja o que for, espero que os 
novos ventos que soprem na câmara tragam mais 

e melhor visão para Montreal, mais transparência 
e solidez de propósitos sem no entanto tornar pe-
nível a vida dos seus cidadãos, que são a essência 
desta cidade.
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o enorMe taLento do Kevin Ledo dá uMa
Mais vaLia ao bairo do pLateau e de MontreaL

Kevin ledo é um jovem 
da nossa comunidade 

e é incrivelmente talentoso, 
um verdadeiro artista/pintor, 
conhecido através do mundo.

Kevin nasceu em Montreal, descendente de 
açorianos, sua mãe Luísa natural de Porto For-
moso, São Miguel e o seu Pai António (Tony 
Ledo, mais conhecido como o homem dos mó-
veis) natural da vila de Rabo de Peixe, São Mi-
guel Açores. Kevin através da sua arte espalha 
amor e paz, através do seu talento ele toca na 
alma e no coração das pessoas. 

Tem um dom e uma maneira maravilhosas de 
inspirar e compartilhar a sua arte através do 
mundo espalhando poeira de amor e paz má-
gica, são as mensagens positivas que Kevin 
transmite através da sua arte, paz e harmonia. 
Através da sua arte ele é capaz de conetar com 
as pessoas, apresentando a voz daqueles que 
não têm voz.

A arte mural no mundo não é uma arte mui-
to conhecida tal como a arte na tela, mas esta 
arte pode fazer com que uma cidade fique mais 
bonita e dá uma mais valia, fazendo o mundo 

sorrir.
Kevin tem feito vários murais no Plateau e ele 

faz parte do Festival dos murais de Montreal. 
Este ano, Kevin Ledo foi convidado para pres-
tar Homenagem a Leonard Cohen com um dos 
maiores murais de Montreal no muro da parte 
de trás do Restaurante Moishes, situado na St-
-Dominique ao lado do Restaurante Casa Mi-
nhota.
Este jovem talentoso tem feito várias homena-

gens a grandes personagens através do Canadá 
e através do mundo. 
Uma das suas últimas viagens foi a Beirut, Li-

banon, um projeto nada fácil pintar um mural 

nos muros da guerra ainda com as marcas das 
balas. Em Jordânia, ele fez um mural enorme so-
bre o tema da igualdade e respeito. Em Denver 
foi um dos artistas convidado para representar 

a paz e harmonia, “Awareness and Protection”, 
Consciência e Proteção nas escolas primárias. 
As Crianças vêm Magia, e ainda muito mais... 
Em 2015, ele fez um lindo Mural em Ponta Del-
gada, em Miami em uma homenagem à sua avó 

- “Vovó de Montreal”.
Kevin é um jovem abencoado com um gran-

de talento, inspirador pela sua arte podero-
sa. Kevin é um grande orgulho para a nossa 
comunidade.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com
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joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

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.

a LinguageM da eMoção

quando alguém perde o seu 
poder numa sociedade, é 

colocado em segundo plano e 
deixa de influenciar o ambiente. 

O mestre da emoção, ao contrário, conseguiu um 
feito extraordinário. Nos momentos finais da sua 
vida, quando assumiu plenamente sua condição 
humana e deixou de lado seu poder e sua exímia 
capacidade de argumentação, foi espantosamen-
te ainda mais fascinante. Livre, ele fez milagres 
e proferiu discursos com incrível inteligência, ar-
rebatando multidões. Preso, ele gerenciava com 
tanta lucidez a sua emoção que produziu olhares, 
pequenas frases e gestos quase impercetíveis que 
nos deixam assombrados. Numa esfera onde só era 
possível reagir irracionalmente, ele revelou uma 
tranquilidade capaz de deixar pasmada a psicolo-
gia e a psiquiatria. Na noite anterior à sua morte, 
ele estava profundamente angustiado. Ele anteci-
pou cerca de doze horas seus sofrimentos para se 
preparar a suportá-los com a mais alta serenidade. 
Por isso, nesse momento, no jardim do Getsêmani, 
o jardineiro da vida estava passando pelo topo da 
dor emocional. Chegou a sua vez de atravessar o 
caos emocional.
Podia ter escondido os seus sentimentos. Afinal 

de contas nunca havia mostrado qualquer sinal de 
fragilidade, mesmo diante da iminência de ser ape-
drejado. Entretanto, para o espanto dos seus mais 

íntimos amigos, ele expressou algo inesperado. 
Teve a coragem de declarar com todas as letras 
que a sua alma estava profundamente angustiada. 
Quem na terra estava preparado para consolá-lo e 
encorajá-lo? Ninguém! Para quem ele relatou a sua 
dor? Para três dos seus discípulos. Embora eles não 
tivessem maturidade e nem capacidade para ajudá-
-lo, ele não escondeu o seu sofrimento. Preparou os 
seus discípulos a falar a mais importante e difícil 
linguagem, a linguagem das emoções. O mais forte 
dos homens estava sofrendo dramaticamente. Ele 
sabia exatamente o que o aguardava. Seu stress e 
a sua dor emocional eram tão intensos que produ-
ziam diversos sintomas psicossomáticos, inclusive 
suor sanguinolento. Os seus discípulos, ao ouvi-lo 
falar da sua dor, não acreditaram. De repente, eles 
perceberam que ele também era um homem como 
um deles. O mais livre dos homens não escondeu 
os seus sentimentos. O mestre da vida falou dos 
seus sentimentos aos seus amigos e fez longas ora-
ções a seu pai. Declarou sua angústia aos homens 
e a Deus. Desse modo ele se preparou para supor-
tar o insuportável. Ele deu-nos uma profunda lição 
mostrando-nos que para ser saudável é necessário 
falar a sublime linguagem do coração. 

INFormAÇÃo comuNItárIA

são Martinho na LasaLLe
A Associação Cultural Recreativa Portuguesa de Lasal-
le organiza uma linda festa de São Martinho no dia 11 
de novembro às 19h com fado e jantar. Para reservas: 
Denis Palma 514-952-7892

SextA-FeIrA, 10 De Novembro
jANtAr De SÃo mArtINHo

Ementa: sopa, 
rojões com castanhas, migas, batatinhas,

batata doce, castanhas, figos, nozes

DomINgo,26 De Novembro
mAtINee com AlmoÇo
e ANImAÇÃo muSIcAl

Sopa, bufete cozido à portuguesa, sobremesa
animação musical Júlio Lourenco

$25.00 criancas dos 6 aos 12 $12.00
Venha passar uma tarde agradavel na nossa 
companhia o tempo ja convida a este tradi-

cional prato da cozinha portuguesa.
reserve: suzete nobre 438-502-5395

conceição: 514-255-4849
apc: 514-844-2269, facebooK

noite de são Martinho
O Centro Comunitário de l’Esprit organiza a noite de São 
Martinho no sábado 11 de novembro de 2017 pelas 19h 
na sua sede. Traga a sua garrafa de vinho novo para 
prova de vinhos. Haverá prémios para os três melhores 
concurrentes. Animação com DJ Entre-nós. Ementa, 
sopa de galinha, peito de galinha recheado. Para reser-
vas: José Costa: 514-812-7617 ou Lúcia Sousa: 514-
604-9568 ou Sylvie Pimentel: 514-436-4044.
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 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ideias & Companhias
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef!
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Volta ao Mundo
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 10 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 RTP Mais Perto - 
 Renascer Portugal: Viseu
7:15 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 RTP Mais Perto - 
 Renascer Portugal: Viseu
13:00 Portugal em Direto
14:00 Ideias & Companhias
14:15 O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:45 Futebol Seleção AA
 Portugal x Arábia Saudita
17:45 Janela Indiscreta
18:15 Portugueses pelo Mundo
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Portugueses pelo Mundo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Paraíso
0:15 Notícias do Meu País
1:00 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
1:15 Hora dos Portugueses 
1:30 Literatura Aqui

4ª-fEira, 8 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo É Economia
5:50 Sociedade Civil
6:45 Ilha das Cores
7:00 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:15 Os Bochechas
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Grada Kilomba
 Filhos da Nação
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 A Cidade na Ponta
 dos Dedos
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Janela Indiscreta
0:15 António Lobo Antunes
 Grande Entrevista
1:00 Criar.pt
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEira, 9 dE nOvEMbrO           
5:00 Grande Entrevista
5:45 Espaço Aéreo
 Sociedade Civil
6:45 Ilha das Cores
7:00 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:15 Os Bochechas
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Palavra aos Diretores
9:36 O Sábio
10:24 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha

Sempre pensou ser canto-
ra, inteligência e humor é 

o que aprecia no sexo oposto 
e moelas como petisco é o seu 
prato preferido, é a marta ra-

poso, grande fadista de montreal.
A Voz de Portugal: Como se define a si própria?
marta raposo: Eu sou uma pessoa constante-
mente à procura de saber quem sou.
A V.P.: Qual é a sua melhor virtude?
m.r.: Sou comunicativa.
A V.P.: E o seu pior defeito?
m.r.: Impaciência, mas tenho mais defeitos, 
mas este basta.
A V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
m.r.: Em geral são todas boas, tive uma infân-
cia feliz.
A V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
m.r.: Tinha estudado mais.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonha-
va vir a ter?
m.r.: Sempre pensei ser cantora, mas gostava 
muito do cheiro dos livros.
A V.P.: O que significa para si a vida?
m.r.: É uma aprendizagem constante.
A v.p.: em que época histórica gostaria de ter 
vivido e porquê?
m.r.: Nos anos de “Peace and Love”, espírito de 
crescer, construir.....a união através da música.
A V.P.: O que é viver imigrado? 
m.r.: É ter sempre o coração dividido.
A V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez? 
m.r.: O caminho de Compostela.
A v.p.: quais as características que mais ad-
mira no sexo oposto? 
m.r.: Sentido de humor, inteligência.
A V.P.: O que mais a incomoda nos outros? 
m.r.: Não gosto nada de atrasos injustificados.
A V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
m.r.: Ler um bom livro, cantar, assistir a um 
bom filme.
A V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho? 
m.r.: O contacto com as pessoas.
A V.P.:  E o que mais lhe desagrada? 
m.r.: Sinto-me muito feliz quando gasto di-
nheiro numa boa viagem ou um bom 
jantar com amigos.
A V.P.: Qual é o seu prato preferido? 
m.r.: Gosto muito de comer, gosto muito de 
moelas de galinha como petisco, o meu pai sabe 
muito bem fazer. 

cAISAIS DA SemANA

AmIgAS DA SemANA

confessionário da Marta raposo
A V.P.: Qual a sua canção preferida? 
m.r.: “Restolho” de Mafalda Veiga
A V.P.: Qual é o melhor livro que leu? 
m.r.: Paulo Coelho, gosto de todos os livros 
dele, “O Diário de um Mago”
A V.P.: Qual é o melhor filme que viu? 
“Die Hard”.
A v.p.: que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal? 
Que foram destruidas as armas nucleares.

A v.p.: qual é o seu personagem imaginário 
preferido? Porquê? 
James Bond, cavalheiro destemido e ousado.
A V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para 
ver e ouvir o quê?
Acompanhar um grande artista ou uma  grande 
cantora, no seu dia a dia para saber o que fazem 
na vida privada.
A v.p.: qual é a personalidade internacional 
que mais admira e porquê? 
m.r.: “Ellen DeGeneres”, pelo coração norme 
que ela tem.
A v.p.: E qual é a personalidade nacional? 
m.r.: Ricardo Araújo Pereira, humorista e jornalista.
A V.P.: O que pensa deste confessionário? 
m.r.: É difícil mas dá para pensar.
A v.p.: Se fosse todo-poderoso, qual é a prin-
cipal medida que tomaria? 
m.r.: Distribuiria as riquezas do Mundo para 
que não houvesse fome.
A V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita? 
m.r.: A união faz a força.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com
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grande festa dos aMigos de rabo de peixe

Há alguns anos atrás tive 
a honra de falar com um 

homem admirável, António 
pedro costa, um  dos mais 

antigos colaboradores deste jornal. e, neste 
encontro ficou na minha mente e ficaria sem-
pre “acredito que neste maravilhoso planeta, 
há em cada canto do mundo, um rabopeixen-
se com grande amor à sua terra natal, e, em 
montreal, todos mostram muito bem o que é 
ser rabopeixense”. 
Sábado passado tivemos o grato prazer de tomar 

parte neste evento na prestigiosa sala no Château 
Classique situado no 6010 Boul. des Grandes 
Prairies, St-Leonard em Montreal para a 17ª edi-
ção da festa Rabopeixense do Círculo dos Amigos 
de Rabo de Peixe, levou a efeito a majestosa noite 
e que foi dirigida pela presidente deste organismo 
associativo, Diane Borges. E, no qual participa-
ram cerca de 450 pessoas. Logo à entrada da sala, 
estavam expostas muitas fotografias e trabalhos 
manuais, regionais. Notamos que todos puderam 

ver e apreciar um livrinho de fotografias, que to-
dos podiam trazer para casa e também outro que 
era um panfleto de boas-vindas e informativo fei-
to pela presidente do Círculo dos Amigos de Rabo 
de Peixe.
Entrando na sala tivemos a surpresa de poder sa-

borear vários petiscos oferecidos e um “punch” 
para todos os presentes. A noite se iniciou com 
o hino nacional do Canadá e o hino de Rabo de 

Peixe, Hino do Senhor, Bom Jesus.
Depois, pouco a pouco foi servido um saboroso 

jantar de alta qualidade, sopa, entrada de pasta, 
mexilhões, salada, carne assada com legumes, so-
bremesa e café. Na parte da animação tivemos um 

grande show, com Rosa Maria, vindo dos Esta-
dos-Unidos, James Couto, a nova estrela em as-
cenção na comunidade, que realçou o nome deste 
jornal, que apoia sempre os nossos artistas locais; 
também a noite continuou com a prestação de Da-
vid de Melo e o seu filho que fizeram um “Show” 
sensacional e não esquecendo o grande DJ da noi-
te, DJ Jeff Gouveia que fez mexer toda a sala com 
o seu som e música bastante variada e que tem 
uma energia sensacional. Também nós não deve-

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

mos esquecer que o Bailinho dos Amigos de Rabo 
de Peixe fizeram um lindo espetáculo tradicional 
que fez a alegria de toda a sala com os seus lindos 
vestidos.
Foi oferecida uma placa de reconhecimento pelo 

incansável contributo, tanto no passado como no 
presente, ao senhor Nick Flor, Presidente do Cír-
culo dos Amigos de Rabo de Peixe USA; Graça 
Couto, Presidente Ontário; António e Eduarda 
Moniz pela grande ajuda que dispensam a todos 
os anos para o organismo; António Pedro Costa 
“é um Pioneiro Rabopeixense da política”, cola-
borador deste jornal, Presidente da Assembleia da 
Junta de freguesia. 
No lado de fora, o tempo estava fresco, mas no 
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pouco de tristeza, naquele adeus onde todos dis-
seram ter gostado da comida, que foi excelente, e 
da animação que fez bater o pezinho até bastante 
tarde. Parabéns ao “Círculo dos Amigos de Rabo 
de Peixe do Quebeque” por mais este sucesso.

interior da sala reinava o calor humano. Pudemos 
também notar que a equipa do “Círculo dos Ami-
gos de Rabo de Peixe do Quebeque” estava muito 
bem equilibrada: Diane Borges, presidente; An-
tónio Calisto, vice-presidente; Natércia Calisto, 
tesoureira; João Teixeira, diretor; Francisca Tei-
xeira, diretora; Roberto Barbosa, diretor. Também 
é de salientar que a Diane Borges é a mais jovem 
presidente da comunidade que adora a sua cultu-
ra e as suas raízes e quer que a nova geração de 
jovens continua a implicar-se e ajudar na comuni-
dade. No final da noite, ao despedirem-se uns dos 
outros, notava-se muita alegria, mas também um 
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peLa priMeira vez, uMa MuLher coMo 
presidente da câMara de MontreaL
Montréal”, um partido fundado em 
2004, à frente da  Metrópolis.
Quando a vantagem era suficien-

temente substancial, milhares de 

apoiantes da nova presidente da 
Câmara começaram a festejar a sua 
vitória e com o anúncio do resulta-
do foi incrível. Quando tudo parecia 
previsível, foi uma verdadeira onda 
para Valérie Plante de Ville-Marie, 
43 anos de idade. Batendo Denis Co-
derre com quase 6% e com mais de 
25000  votos mais do que seu princi-

pal adversário.
“Jamais depuis Sarto Fournier, 

battu par Jean Drapeau en 1960, un 
maire sortant n’avait été éjecté après 

un seul mandat” falou o jornal Me-
tro. Enquanto o projeto Montreal di-
rigia quatro bairros em 19 antes des-
ta eleição, parece que 11 deles estão 
agora nas mãos deste movimento. 
Valérie Plante começou na política 
em 2013, também contará com uma 
maioria no Conselho municipal, com 
cerca de 35 dos 65 “sièges”, 

Como tal resultado? “As pessoas 
queriam uma vitória da Valérie e a 
derrota de Coderre”, disse Sylvain 
Ouellet. “Valerie conduziu uma 

campanha incrível, com uma ener-
gia louca,” acrescentou Laurence 
Lee-Lalonde de Mercier-Hochelaga-
-Maisonneuve”.
Pela primeira vez, a cidade de Mon-

treal será dirigida por uma “Maires-
se”, Valérie Plante, 43 anos, eleita 
domingo a segunda cidade mais po-
pulosa do Canadá, com 1,7 milhão 

de habitantes. A Primeira “Maires-
se de Montreal, 375 anos depois de 
Jeanne Mance”, fundadora francesa 
da cidade, declarou Valérie Plante, 
após o anúncio da sua eleição.
Durante a campanha, a nova “mai-

resse” prometeu “mais mobilidade, 
mais casas a preços acessíveis e ser-
viços públicos melhores”.
Valérie Plante, que em agosto apa-

recia atrás nas pesquisas, fez uma 
campanha muito ativa, promovendo 
a solidariedade social e a proteção 
das mulheres. O “Maire Denis Co-
derre” anunciou que iria abandonar 
a política municipal.



A voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl                       mERcREDI, 8 novEmbRE, 2017  |  P. 11



P. 12 | QUARTA-FEIRA, 8 DE novEmbRo DE 2017                              A voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

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
514.862.2319
danny PEna
514.688.4576

PEdrO alvEs
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 #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

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. gonçalvesIMportADorES

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                                             
EMB. DE POrTUGAL EM OTAvA T.: 613.729.0883 
CONSULADO GErAL DE 
POrTUGAL EM MONTrEAL T.: 514.499.0359

assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. MULHEr POrT. DO CANADÁ T.: 514.983-7837
ASS. POrTUGUESA DE NOSSA 
SENHOrA DE FÁTIMAN DE LAvAL T.: 450.681.0612
ASS. POrTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. POrTUGUESA DO ESP. SANTO T.: 514.251.9791
ASS. POrTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. POrTUGUESA DE STE-THérèSE T.: 514.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTrO COMUNITÁrIO
 DO DIVINO ESPíRITO SANTO T.: 514.353.1550
CíRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 5 14.342.4373
CLUBE POrTUGAL DE MONTrEAL T.: 514.844.1406
FESTIvAL POrTUGAL EM MTL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389
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

cEntrOs                                                                                  
AJUDA À FAMíLIA T.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITÁrIO T.: 514.842.8045
INTEGrAçãO E CULTUrA LUSO T.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
POrTUGUESA DE BrOSSArD T.: 514.466.9187
POrTUGUESA DE LAvAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUz / LUSITANA T.: 514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO
ESPíRITO SANTO T.: 514.844.1774
FILARMóNICA DO DIVINO
ESPíRITO SANTO DE LAVAL T.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUz T.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

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

 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

câmbIo Do DólAr cANADIANo
7 De Novembro De 2017

1 euro = cAD 1,487560

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

SErVIçoS fINANCEIroS

rEStAurANtES

SErVIçoS fINANCEIroS

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

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
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M E M O R A N D U M

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 homens e mulheres com experiên-
cia em limpeza escritórios de companhias a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um carro. Por 
favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977 ou 
ligue para 450-975-2303 9h-17h.

PROCuRA-Se PAISAgIStA COm exPeRIêNCIA 
em PAVe uNI, muROS e eSCADAS em BLOCOS

e ASfALtO. 514-992-1586

eMPreGos

Padeiro com experiência a tempo inteiro e as-
sistente padeiro a tempo inteiro. e, senhora para 

trabalhar ao balcão e fazer sanduíches.
tANIA: 514-795-8277

Companhia de produção de radiadores para veí-
culos está à procura de empregados com ou sem 
experiência e a tempo inteiro. falamos português. 

Pedro: 438-993-6626

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais. Orçamento gratuito

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776 ou 514-717-0776

PReCISA-Se De HOmeNS PARA INStALAçãO
De ALumíNIO COm Ou Sem exPeRIêNCIA

teL.:514-362-1300

Classificados e pequenos anúncios
UMa escolha certa... telefone 514-284-1813 Necrologia

Companhia em serviço de limpeza de escritórios 
está a procura de empregados/as de 2ª-6ª depois 

das 18 horas, 18$/h e precisa de ter um carro.
michael: 514-624-3437

2º ANO De SAuDADe
ROSA CARDOSO De OLIVeIRA

Recordando com profun-
da saudade, a Sra. Rosa 
Cardoso de Oliveira pe-
las pessoas amigas e 
familiares na liturgia do 
2º ano em sufrágio pela 
sua alma. 
Uma missa será celebra-
da na sexta-feira, dia 10 
de novembro de 2017, 
às 18h30, na Igreja San-
ta Cruz situada no 60 
Rachel oeste em Mon-
treal.
Agradecemos antecipa-
damente todas as pes-
soas que se dignarem 
assistir a este ato reli-
gioso. 

Marido e filhos

† ADeLINO LARANjeIRO
1939-2017

Faleceu em Montreal, no 
dia 3 de novembro de 2017, 
com 77 anos de idade, se-
nhor Adelino Laranjeiro es-
poso da senhora Maria Da 
Conceição Custódio, natural 
de São Mamede, Batalha, 
Portugal. Deixa na dor sua 
esposa, seus filhos Nelson 
(Sonia Da Costa), Darcy 
(Marisa Silva), seus netos/
as Alexandre, Leila, Eva e 
Leandro, seus irmãos/as, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memORIA
1120, jean-talon e., montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório teve lugar terça-feira 7 de novembro de 2017 
das 17h às 22h. O funeral de corpo presente terá lugar 
hoje quarta-feira 8 de novembro de 2017 às 11h30 na 
igreja Santa Cruz e será sepultado em cripta no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges, renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia que será celebrada 
quinta-feira 9 de novembro de 2017 às 18h30. A família 
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que 
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem 
Haja.

Senhora honesta oferece pequenos 
serviços e companhia para pessoa

idosa. tel.: 354-3029

Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira responsá-
vel com 5 anos de experiência na cozinha portu-
guesa e mediterânea 40h/sem.

Apresentar-se no 1851 rua Ontario
514-563-1211

† juVeNAL teIxeIRA
1938-2017

Faleceu em Montreal, no 
dia 1 de novembro de 
2017, com 79 anos de ida-
de, o senhor Juvenal Tei-
xeira, esposo da já falecida 
Shirley Novicks, natural de 
Santa Cruz, Madeira, Por-
tugal. Deixa na dor seus 
irmãos/as Álvaro, Felipe 
(Maria Lurdes Gomes), 
Albertina (Já falecido Ma-
nuel Pereira), Florinda (já 
falecido Vasco Rodrigues), 
Maria (já falecido João Tei-
xeira), João Teixeira (Maria 
Franco), Fátima, Luís (Ana 
Reis), Dília e o já falecido 
José Teixeira (Rosária). cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memORIA
4231 Boul. St-Laurent, montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O funeral de corpo presente teve lugar sexta-feira 3 de 
novembro de 2017 às 14h00 na igreja Santa Cruz e foi 
sepultado em cripta no cemitério Notre-Dame-des-Nei-
ges no Mausoléu Esther Blouin. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

† DAVID De DeuS DIAS
Faleceu em Montreal, no dia 
7 de novembro de 2017, com 
78 anos de idade, o senhor 
David de Deus Dias  proprie-
tário do Restaurante Solmar 
e esposo da senhora Maria 
Flormina Cardoso, natural 
de Salselas Macedo de Ca-
valeiros, Portugal.
Deixa na dor sua esposa, 
seus filhos David (Maite 
Sanchez) e Nelson (Ca-
therine Brule), seus netos 
Michael, Soraya e Anatela. 
Sua irmã Celina, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres 
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memORIA
4231 Bl. St-Laurent, mtl
www.memoria.ca, 514-277-7778
eduíno martins
O velório terá lugar sexta-feira 10 de novembro das 
14h às 22h. O Funeral será sábado 11 de novembro 
de 2017 às 10 horas na Igreja Santa Cruz, seguir-se-
-á para o mausoléu St-Martin. Renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia que será celebrada do-
mingo 12 de novembro de 2017 às 11h30.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Haja.

† LAuRINDA SOAReS
1928-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
5 de novembro de 2017, com 
89 anos de idade, senhora 
Laurinda Soares esposa do já 
falecido senhor José Revivinha, 
São Miguel, Açores, Portugal. 
Deixa na dor seu filhos/as 
Antonio (Maria), suas filhas 
Maria (Carlos), Filomena e 
Jorge seus netos/as Paolo, 
Jessica, Sonia, Nancy, Diana, 
Jennifer e Stéphanie, seus 
9 bisnetos, suas 2 irmães, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de :
Alfred Dallaire | memORIA
2159, St-martin e., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar terça-feira 7 de novembro de 2017 
das 14h às 17h e 19h às 22h, quarta-feira das 9h às 
10h30. O funeral tera lugar de corpo presente hoje 
quarta-feira 8 de novembro de 2017 às 11h na igreja 
Nossa Senhora de Fátima e será sepultado em cripta 
no cemitério Mausolée St-Martin. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de senhora para fazer
limpeza de uma casa de 
2 a 3 vezes por semana.

514-271-4583
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eLeições 2017 - o jornaL foi ao encontro
de arMando MeLo eLeito peLa segunda vez

Armando melo vereador 
da câmara municipal 

da vila de St-therese elei-
to do distrito de blanchard 

equip pme com Sylvie Suprenant.
Natural da Atelhada da Lagoa, ilha de São Mi-

guel, Açores. Emigrou para o Canadá junto com 
os pais aos 9 anos de idade. Tem duas paixoes 
uma pela politica e outra pelo futebol acompa-
nha o footbol desde cianca. É Diretor Técnico 
do Club de Footbol Laurentides, está ligado à 
Federação Canadiana de Futebol. Armando 
Melo orgulhoso de representar a comunidade 
Portuguesa de St-Therese sendo o seu segundo 
mandato ocupando o posto de vereador da Vila 
de St-Therese que está geminada com a cida-
de da Lagoa são cidades irmãs. O Jornal deseja 
muito sucesso nos seus projetos.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

festa do haLLoween
no estreLa do oceano 

o restaurante estrela do 
oceano organiza a Festa 

do Halloween há 14 anos num 
ambiente muito agradável e 

sempre bem animado este ano a animação es-
teve a cargo de júlio lourenço.
Em passagem vindo dos Estados Unidos David 

Melo acompanhado pelo seu filho mais velho 
que tambem é artista canta junto com o seu pai.
O restaurante preparou uma ementa especial 

para a noite e servida com rapidez.
As festas do natal estão a aproximar-se não es-

queça de reservar para a sua festa de natal com 
música ao vivo todas as sextas-feiras.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

diferença de saLários
entre hoMens e MuLheres
É Menor nos açores

Dados do ministério do trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social (mtSSS), re-

lativos ao conjunto de 2015 e que constam do 
último relatório da comissão para a Igualda-
de no trabalho e no emprego (cIte), mos-
tram que a remuneração média mensal de 
base das mulheres é de 825 euros, enquanto a 
dos homens é de 990 euros.
Significa isto que as mulheres que desempe-

nham os mesmos cargos que um homem, e que 
tenham habilitações iguais ou semelhantes, ga-
nham menos 16,7% do que os homens nessas 
funções.
É em Lisboa que se verifica as maiores dife-

renças salariais entre géneros (na capital, as mu-
lheres só recebem 81,4% da remuneração base 
dos homens), enquanto os Açores apresentam a 
menor discrepância salarial entre homens e mu-
lheres, de 10,8%.
As discrepâncias salariais explicam-se, tam-

bém, pela falta de representatividade das mulhe-
res nos cargos de topo. Isto apesar de as mulhe-
res serem mais qualificadas do que os homens.
 “Apesar de as mulheres deterem os níveis de 

habilitação escolar mais elevados, são as catego-
rias profissionais que correspondem a um nível 
de qualificação mais baixo as que apresentavam 
uma taxa de feminização mais elevada”, refere o 
relatório do CITE. 
A questão da desigualdade salarial é discutida 

há anos, mas não só as discrepâncias estão prati-
camente estagnadas como, em alguns casos, têm 
vindo a aumentar. 
Quando se olha para a remuneração média men-

sal efetivamente auferida (que contém outras 
componentes além do salário base, como com-
pensações por trabalho suplementar, prémios e 
outros benefícios), a diferença é ainda maior e 
agravou-se entre 2014 e 2015: o ganho médio 
das mulheres era de 966,9 euros e o dos homens 
de 1.207,8 euros.
Ou seja, a discrepância entre o ganho efectivo 

das mulheres e o dos homens é de 19,9%.
No conjunto de 2016, os números não deverão 
melhorar. No final de Outubro de 2016 (o último
mês para o qual o MTSSS já tem dados dispo-
níveis), o ganho médio mensal dos homens era 
de 1.271,24 euros, o que representa um aumento 
homólogo de 0,9%. O das mulheres ficou inalte-
rado nos 993,30 euros.
Assim, em Outubro do ano passado, a discrepân-
cia salarial entre homens e mulheres já se tinha 
agravado para 21,9%, quando era de 20,6% em 
outubro de 2015.
Há ainda diferenças mais ou menos graves em 
cada sector. Só há quatro sectores ou subsectores
onde as mulheres ganham mais do que os ho-
mens. Em todos os restantes, são os homens que 
ganham mais, com destaque para o sector das 
actividades artísticas, desportivas e recreativas, 
onde as mulheres ganham apenas 44,5% do que 
os homens ganham.
Além disso, quanto mais alta for o cargo, maior 
é a diferença entre o que é pago a mulheres e a 
homens. Nos quadros superiores, a remuneração
média mensal das mulheres representava apenas 
73,6% da dos homens. Nos níveis de qualificação 
mais baixos, as mulheres já ganhavam 95,1% da 
remuneração base oferecida aos homens.
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Luís Miranda e toda a sua
equipa foi reeLeita eM anjou 

Humberto cAbrAl
hcabral@avozdeportugal.com

luís miranda eleito há 28 
anos em Anjou continua 

em força. 
Pela uma oitava vez Luís 

Miranda emfrentou vários políticos e desta vez 

foram fortes, mas, mais uma vez, ele conseguiu 
ganhar sem ter muitos problemas. Mas não só! 
Toda a sua equipa ganhou a 100%. No seu dis-
curso ele salientou toda a sua equipa mas tam-
bém todos que ajudaram de uma certa maneira, 
isso prova mais uma vez que ele é um grande 
“Maire” de Anjou buscando um oitavo termo na 
política municipal. Com uma excelente equipa.
Parabéns Luís Miranda.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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carnEirO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Saudades da sua infância poderão ocupar-lhe a mente. A 
vida é um canto eterno de beleza! Saúde: Cuidado com o aparelho 
digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos entre colegas. 
Pode sair prejudicado. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

tOurO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: A sua relação poderá estar a avançar muito rapidamente. Aja 
com cautela mas não se preocupe com o seu futuro. Deus cuidará 
de si! Saúde: Cuide melhor dos seus dentes, pois merece ter um 

lindo sorriso. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. 
Faça bem as suas contas. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

gÉMEOs: Carta Dominante: valete de Ouros, que significa 
reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. 
Lembre-se que ele também precisa de si. Procure dizer coisas 
boas, a palavra tem muita força! Saúde: Espere um período regular. 

Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência. 
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

caranguEjO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Estará num período bastante propício ao 
romantismo. Que a juventude de espírito o faça ter o mais belo 
sorriso! Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica, poderá 

ressentir-se um pouco neste período. Dinheiro: Poderá alcançar os seus 
objetivos profissionais. Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

lEãO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: É possível que reencontre alguém que 
não via há muito tempo. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: Estará 
tudo na normalidade. Dinheiro: Poderá ter necessidade de utilizar as 
suas poupanças. Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

virgEM: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: 
Aproveite bem os momentos mais íntimos para mostrar à sua cara-
metade o tamanho do seu amor. Saúde: Procure o seu médico 
de família para fazer exames de rotina. Dinheiro: Dedique-se 
com afinco e determinação ao seu emprego porque pode ter uma 

excelente surpresa. Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

balanÇa: Carta Dominante: a Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua cara-metade. Não 
ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: 
Possível inflamação dentária. Dinheiro: é provável que surja a 
oportunidade pela qual esperava, para dar andamento a um projeto 

que tinha parado. Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

EscOrPiãO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: Deixe de lado o passado e concentre-
se mais no presente. Pratique agora o pensamento positivo e as 
ações construtivas! Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, 

tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na sua 
conta bancária. Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

sagitÁriO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Será elogiado pela sua tolerância 
e compreensão. Dê sempre em primeiro lugar um bom exemplo de 
conduta! Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda 

a semana. Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

caPricÓrniO: Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra. 
Amor: Aprecie uma reunião familiar e ponha de lado as preocupações 
profissionais. O ambiente familiar encontra-se na perfeição, aproveite 
a boa disposição que vos rodeia. Saúde: Possíveis problemas de 

obstipação. Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso pode 
prejudicá-lo. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

aquÁriO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Poderá ter uma discussão com os seus 
filhos. Lembre-se que eles têm vida própria. Saúde: Trate-se com 
amor! A sua saúde é o espelho das suas emoções. Dinheiro: 

Período de grande estabilidade. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEiXEs: Carta Dominante: valete de Espadas, que significa 
vigilante e Atento. Amor: Andará um pouco desconfiado do seu 
parceiro. Fale e esclareça as suas dúvidas com ele. Agora é tempo 
para partilhar. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: 
Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.

Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

horóSCopo Maria heLena Martins
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Certo dia de manhã um galo desconfiado entra numa ca-
poeira e começa a partir os ovos todos, até que parte o 
bico num, por este ser de barro. Vira-se muito mau para 
a galinha e diz-lhe: - Com que então, andaste a passar 
umas noitadas com o galo de Barcelos!! 

8

O marido:
- Afinal, ainda não limpaste as minhas calças como te 
pedi!
A mulher:
- Ora essa! Porque é que dizes isso?!
O marido:
- Porque, num dos bolsos, ainda lá está uma nota de dez 
euros…

Um casal de namorados vai ao lago dos desejos. O ra-
paz atira uma moeda, debruça-se e formula o desejo. A 
rapariga prepara-se para fazer o mesmo que ele, mas 
debruça-se de mais e cai para dentro do lago. O rapaz, 
espantado, diz:
- E não é que isto resulta mesmo?

pão-por-deus uMa tradição que está
a desaparecer Misturada coM a
tradição do haLoween

A tradição do pão-por-Deus 
remonta a 1756 um ano 

depois do terramoto que levas-
tou lisboa, o dia 1 de novem-
bro de 1755, um dos dias mais 

negros da história de portugal, Dia de todos os 
Santos. lisboa viria a sofrer a maior catástrofe 
da sua história. 
A pobreza antingia a capital e os lisboetas sai-

ram à rua a pedirem Pão-por-Deus a quem lhes 
pudesse matar a fome. Talvez por isso esta tradi-
ção seja tradicionalmente mais forte na região da 
grande Lisboa. Nos anos 60 e 70 na ditadura do 
Estado Novo, o Pão por Deus só podia ser pedido 
por criancas menores de 10 anos e apenas até só 
ao meio dia do dia 1 de novembro. As crianças 
saiam à rua para pedir o Pão por Deus de porta em 
porta. Recebiam em troca pão, broas, bolos, frutos 
secos, nozes, amêndoas ou castanhas.
Em algumas povoações da Zona 

Centro e Estremadura chama-se este 
dia o Dia dos Bolinhos ou Dia do Bo-
linho.
Nos Açores era um dia muito espe-

rado pelas crianças. Um dia em que 
de manhã as crianças iam de porta em 
porta a pedir o Pão por Deus, não só 
pelo pão doce mas mais pela lembran-
ça para os mais novinhos.
Antigamente se faziam-se umas sa-

quinhos tradicionais por vezes feitas 

de retalhos com restos de fazenda, e que por vezes 
também fazia-se as saquinhas mais pequeninas 
que eram para recolher as moedas. Com a passar 
do tempo o Pão-por-Deus sofreu algumas altera-
ções, e os meninos e meninas que batem de porta 
em porta podem receber dinheiro, rebuçados ou 
chocolates.
Em muitas freguesias na ilha de São Miguel na 

semana do Pão por Deus ou a semana de todos os 
Santos não faltava o milho cozido doce, não para 
as crianças mas para os amigos e vizinhos. Por 
exemplo na Vila de Água de Pau na ilha de São 

Miguel ainda hoje se mantém as ofertas 
de milho cozido entre os amigos e vizi-
nhos. Antigamente não havia Halloween 
no 31 de outubro, as pessoas que tinham 
os fornos em casa começavam a cozer o 
pão na noite para ficar fresquinho na ma-
nha. 
Com a nova tradição do Halloween a tra-

dição Pão-por-Deus foi ficando um pouco 
esquecida, mistura-se as duas tradições. 
Durante a minha viagem ultimamente 
aos Açores notei as lojas de confeções e 
as lojas chinesas todas recheadas de fan-
tasias, de decorações, disfarces para o 
Halloween em todo o lado. E por outro 
lado não foi possível encontrar saquinhos 

de Pão por Deus com sorte encontrei uma na Re-
trosaria artesanato Arco Íris  na Ribeira Grande. 
Este ano A Câmara Municipal da Ribeira Gran-

de através do Museu Municipal desenvolveu ao 
longo de uma semana um conjunto de atividades 
alusivas à tradição do Pão por Deus, nas escolas 
primárias, secundárias e até mesmo nas creches 
para reviver a tradição. As atividades envolveram 
sketchs de teatro, pinturas, confeção de biscoitos 
tradicionais, desde o amassar à cozedura em for-

no de lenha. No final o Presidente da 
Câmara Alexandre Gaudêncio  fez a 
distribuição do Pão-por-Deus a todas 
as crianças que participaram nesta 
atividade.
A origem do Halloween deriva do 

Festival celta chamado Samhain 
(termo que significa fim de verão) 
e tem a sua verdadeira origem no 
reino unido. A comemoração do 
Samhain durava três dias a partir 
do 31 de outubro.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com
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bacaLhau à Minhota
 Doses:4  |  Tempo: 25m  |  Preparação: Lume & Forno  |  Dificuldade: Fácil 

INgreDIeNteS:
- 4 posta(s) de bacalhau demolhado
- colorau
- q.b. pimenta em pó
- óleo para fritar
- batata(s) cortada(s) em rodelas
- 4 cebola(s)
- 2 c. chá alho picado
- 2 dl azeite
- azeitona(s) preta(s)

prepArAÇÃo:
1. Polvilhe as postas de bacalhau com 

colorau e frite-as em óleo, deixando-as 
alourar de ambos os lados. No mesmo 
óleo, frite as batatas.
2. Descasque as cebolas e corte-as às 

rodelas. Junte os alhos, leve ao lume 
com o azeite e deixe alourar.
3. Coloque as postas de bacalhau e as 

batatas num prato e cubra com a cebo-
lada.
4. Leve ao forno por 5 minutos.
5. Pode acompanhar com grelos cozi-

dos e azeitonas.

perfeita É a Mãe 2 | bad MoMs 2
é difícil ver um filme e cri-

ticá-lo. já que é um “Se-
guNDo”, 90% deste tipo de 
filme nunca é tal e qual como 
o primeiro, há sempre o pro-
blema do “Déjà vu”. e, como 
natal está quase a porta, isto 
é sempre um bom filme para 
pensar o que é realmente o 
tempo natalício.
Amy (Mila Kunis), Kiki 

(Kristen Bell) e Carla (Kathryn 
Hahn) estão sobrecarregadas 
e precisam lidar com o stress 
familiar durante a época de 
Natal. Tudo piora ainda mais 
com a visita de suas respetivas 
mães. Será que elas consegui-
rão jogar tudo para o alto no-
vamente?
Em resumo este filme foi bas-

tante divertido e adorei a parte com o pai natal. Merece dar uma volta 
ao cinema, vocês vão rir, com certeza. Sylvio martins

AS CróNICAS DE ShANNArA
As Crónicas de Shannara é 

uma série de televisão america-
na de fantasia criada por Alfred 
Gough e Miles Millar. É uma 
adaptação da série literária de 
fantasia Shannara, do escritor 
Terry Brooks. É filmada no 
Auckland Film Studios em Au-
ckland e em outros lugares da 
Nova Zelândia.
Com dez episódios na primei-

ra temporada e que foi exibida 
na MTV 2016 e recomeçou a 
pouco tempo a segunda tem-
porada. Se gostas dos tem-
pos medievais tal como elves, 
trolls, etc. É uma história com-
pletamente diferente de todas a 
outros, isto vale a pena. tive a 
oportunidade de ver um “pre-
view” da primeira temporada, 

e adorei, a história e o desenvolvimento das personagens é muito dife-
rente de todas a outras séries. Sylvio martins
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 P j v E d
1-Man. city 31 11 10 1 0
2-Man.united 23 11 7 2 2
3-Tottenham 23 11 7 2 2
4-Chelsea 22 11 7 1 3
5-Liverpool 19 11 5 4 2
6-Arsenal 19 11 6 1 4
7-Burnley 19 11 5 4 2
8-B&H Albion 15 11 4 3 4
9-Watford 15 11 4 3 4
10-Huddersfield 15 11 4 3 4
11-Newcastle 14 11 4 2 5
12-Leicester City 13 11 3 4 4
13-Southampton 13 11 3 4 4
14-Stoke City 12 11 3 3 5
15-Everton 11 11 3 2 6
16-W. Bromwich 10 11 2 4 5
17-Bournemouth 10 11 3 1 7
18-West Ham 9 11 2 3 6
19-Swansea City 8 11 2 2 7
20-Crystal Palace 4 11 1 1 9

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 32 12 10 2 0
2-juventus 31 12 10 1 1
3-Internazionale 30 12 9 3 0
4-Lazio 28 11 9 1 1
5-Roma 27 11 9 0 2
6-Sampdoria 23 11 7 2 2
7-Milan 19 12 6 1 5
8-Torino 17 12 4 5 3
9-Chievo 16 12 4 4 4
10-Atalanta 16 12 4 4 4
11-Fiorentina 16 12 5 1 6
12-Bologna 14 12 4 2 6
13-Cagliari 12 12 4 0 8
14-Udinese 12 11 4 0 7
15-Crotone 12 12 3 3 6
16-SPAL 2013 9 12 2 3 7
17-Sassuolo 8 12 2 2 8
18-Genoa 6 12 1 3 8
19-Hellas verona 6 12 1 3 8
20-Benevento 0 12 0 0 12

 P j v E d
1-Paris sg 32 12 10 2 0
2-Monaco 28 12 9 1 2
3-Lyon 25 12 7 4 1
4-Marseille 24 12 7 3 2
5-Nantes 23 12 7 2 3
6-Saint-étienne 18 12 5 3 4
7-Caen 18 12 6 0 6
8-Montpellier 16 12 4 4 4
9-Bordeaux 16 12 4 4 4
10-rennes 15 12 4 3 5
11-Troyes 15 12 4 3 5
12-Toulouse 15 12 4 3 5
13-Guingamp 14 12 4 2 6
14-Angers 13 12 2 7 3
15-Nice 13 12 4 1 7
16-Dijon 12 12 3 3 6
17-Amiens 11 11 3 2 6
18-Strasbourg 10 12 2 4 6
19-Lille 9 11 2 3 6
20-Metz 3 12 1 0 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 26 11 8 2 1
2-rb leipzig 22 11 7 1 3
3-B. Dortmund 20 11 6 2 3
4-Schalke 04 20 11 6 2 3
5-TSG Hoffenheim 19 11 5 4 2
6-Hannover 96 18 11 5 3 3
7-E. Frankfurt 18 11 5 3 3
8-B. M´gladbach 18 11 5 3 3
9-B. Leverkusen 16 11 4 4 3
10-FC Augsburg 16 11 4 4 3
11-Hertha BSC 14 11 3 5 3
12-Stuttgart 13 11 4 1 6
13-Mainz  12 11 3 3 5
14-Wolfsburg 11 11 1 8 2
15-Hamburger Sv 10 11 3 1 7
16-SC Freiburg 8 11 1 5 5
17-W. Bremen 5 11 0 5 6
18-FC Köln 2 11 0 2 9

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 31 11 10 1 0
2-valencia 27 11 8 3 0
3-real Madrid 23 11 7 2 2
4-Atlético Madrid 23 11 6 5 0
5-villarreal 20 11 6 2 3
6-Sevilla 19 11 6 1 4
7-Real Sociedad 17 11 5 2 4
8-Real Betis 17 11 5 2 4
9-Leganés 17 11 5 2 4
10-Girona 15 11 4 3 4
11-Celta de Vigo 14 11 4 2 5
12-Getafe 13 11 3 4 4
13-Espanyol 13 11 3 4 4
14-Levante 12 11 2 6 3
15-Athletic 11 11 3 2 6
16-Deportivo 11 11 3 2 6
17-Eibar 8 11 2 2 7
18-Alavés 6 11 2 0 9
19-Las Palmas 6 11 2 0 9
20-Málaga 4 11 1 1 9

eSPanha
lIga Santander

Bologna 2-3 Crotone
Genoa 0-2 Sampdoria

Internazionale 1-1 Torino
Lazio adi Udinese

Juventus 2-1 Benevento
Fiorentina 2-4 Roma

Cagliari 2-1 Hellas Verona
Chievo 0-0 Napoli

Atalanta 1-1 SPAL 2013
Sassuolo 0-2 Milan

Real Betis 2-2 Getafe
Valencia 3-0 Leganés

Deportivo 0-1 Atlético Madrid
Alavés 1-0 Espanyol
Barcelona 2-1 Sevilla
Levante 1-2 Girona

Celta de Vigo 3-1 Athletic
Real Sociedad 3-1 Eibar

Villarreal 2-0 Málaga
Real Madrid 3-0 Las Palmas

Stoke City 2-2 Leicester City
Newcastle 0-1 AFC Bournemouth

Southampton 0-1 Burnley
Swansea City 0-1 B&H Albion
Huddersfield 1-0 W. Bromwich

West Ham 1-4 Liverpool
Tottenham 1-0 Crystal Palace
Manchester City 3-1 Arsenal

Everton 3-2 Watford
Chelsea 1-0 Manchester United

E. Frankfurt 2-1 Werder Bremen
FC Augsburg 1-1 B. Leverkusen

Hamburger SV 3-1 Stuttgart
B. M´gladbach 1-1 Mainz

SC Freiburg 0-1 Schalke 04
RB Leipzig 2-1 Hannover 96
B. Dortmund 1-3 B. München
FC Köln 0-3 TSG Hoffenheim

Wolfsburg 3-3 Hertha BSC

Rennes 1-0 Bordeaux
Angers 0-5 Paris SG
Nantes 2-1 Toulouse

Montpellier 1-1 Amiens
Troyes 3-0 Strasbourg
Monaco 6-0 Guingamp

Nice 1-0 Dijon
Metz 0-3 Lille

Marseille 5-0 Caen
Saint-Étienne 0-5 Lyon

1/11 grP.E Liverpool 3-0 Maribor
 grP.f Shakhtar Donetsk 3-1 Feyenoord
 grP.f Napoli 2-4 Manchester City
 grP.g FC Porto 3-1 rB Leipzig
 grP.h Borussia Dortmund 1-1 APOEL
 grP.h Tottenham 3-1 real Madrid
 grP.E Sevilla 2-1 Spartak Moskva
 grP.g Besiktas 1-1 Monaco
31/10 grP.d Olympiacos 0-0 Barcelona
 grP.c Atlético Madrid 1-1 Karabakh
 grP.c roma 3-0 Chelsea
 grP.d Sporting 1-1 Juventus
 grP.b Celtic 1-2 Bayern München
 grP.a Manchester United 2-0 Benfica
 grP.a FC Basel 1-2 CSKA Moskva
 grP.b Paris SG 5-0 Anderlecht

uEfA ChAMpIoNS lEAGuE     2017/2018

2/11 grP.k lazio 1-0 Nice
 grP.j hertha bsc 2-0 Zorya
 grP.k Vitesse 0-2 Zulte Waregem
 grP.j athletic 1-0 Ostersunds FK
 grP.l Rosenborg 1-1 zenit
 grP.l real sociedad 3-0 vardar
 grP.h fc köln 5-2 BATE Borisov
 grP.i v. guimarães 1-0 Marseille
 grP.g Steaua Bucuresti 1-1 Hapoel Be´er Sheva
 grP.g Plzen 4-1 FC Lugano
 grP.h Arsenal 0-0 Crvena zvezda
 grP.i red Bull Salzburg 0-0 Konyaspor
 grP.b Partizan 2-0 Skenderbeu
 grP.a Slavia Praha 0-2 villarreal
 grP.c Ludogorets Razgrad 1-1 Braga
 grP.c Basaksehir 1-1 TSG Hoffenheim
 grP.b Young Boys 0-1 dynamo kyiv
 grP.a Maccabi Tel Aviv 0-1 astana
 grP.d HNK rijeka 1-4 austria Wien
 grP.f FC Kobenhavn 3-0 Zlín

EuropA lEAGuE     2017/2018

1-cOrinthians 62 32 18 8 6 43 23
2-santOs 56 32 15 11 6 36 23
3-grêMiO 54 32 16 6 10 48 29
4-PalMEiras 54 32 16 6 10 50 36
5-cruZEirO 51 32 14 9 9 39 30
6-bOtafOgO 48 32 13 9 10 40 34
7-flaMEngO 47 32 12 11 9 41 32
8-vascO 45 32 12 9 11 32 40
9-sãO PaulO 43 32 12 7 13 42 43
10-bahia 42 32 11 9 12 42 41
11-atlÉticO ParanaEnsE 42 32 11 9 12 37 38
12-atlÉticO MinEirO 42 32 11 9 12 37 39
13-fluMinEnsE 42 32 10 12 10 42 42
14-chaPEcOEnsE 40 32 11 7 14 37 44
15-cOritiba 38 32 10 8 14 36 41
16-sPOrt 36 32 9 9 14 40 48
17-vitÓria 35 32 9 8 15 40 49
18-POntE PrEta 35 32 9 8 15 31 42
19-avaÍ 35 32 8 11 13 22 41
20-atlÉticO gOianiEnsE 27 32 7 6 19 29 49

  P J V E D GM GS
brASIleIrÃo ciao, pirLo: o MÉdio do «cucchiaino»

nunca rejeitou uM copo de vinho
A caminhada é longa e solitária. Desde 

o meio-campo até à marca do penálti. 
mas Andrea coloca a bola nos onze metros, 
enquanto em cima da linha de golo espera o 
guarda-redes.
Há quem chame a isto um Panenka. Em Itália, 

um cucchiaino. Há quem ache que estamos no 
Euro 2012 e a Itália disputa um lugar nas meias-
-finais com a Inglaterra, nos penáltis, em Kiev.
Estamos muito longe, daí. Em tempo e espaço. 

Mas o pequeno Andrea comete uma genialidade 
que Roberto Clerici nunca mais esqueceu.
O génio de Flero despediu-se dos relvados. 

Mas deixou-nos a ideia de que a simplicidade 
traz coisas grandes. A história de Pirlo começa 

em Brescia e termina nos EUA. Pelo meio, um 
mundo de virtudes, sempre acompanhado pelo 
indispensável copo de vinho.
o cucchiaino aos 13 anos
Clerici descobriu Pirlo com seis anos. Viu-o 

crescer no Flero e no Voluntas Brescia. Viu-o 
a fazer o cucchiaino (colher em italiano) vezes 
sem contas, depois daquela primeira.
«Em 1992, tinha 13 anos, e vai marcar um pe-

nálti na Dana Cup, da Dinamarca. Andrea leva a 

bola e aproxima-se do círculo exatamente com o 
mesmo rosto da outra noite em Kiev. Não se ouve 
uma mosca, vai em direção do guarda-redes com 
a bola debaixo do braço. Acaricia-a. Assume a 
corrida. Desacelera. Schhhhf. Bola leve, leve. 
Golo. Pela primeira vez, fiquei sem palavras», 
contou Clerici ao Corriere della Sera, em 2012.
«Os balneários eram pequenos e, de modo a 

não criar filas, organizei a marcação de penáltis 
no final dos treinos. Quem não marcava, saía, 
até que ficasse apenas um jogador. Bom, esse 
era sempre ele.», Clerici, Corriere della Sera, 
2012.
Andrea cresceu e tornou-se num médio ofen-

sivo de qualidade. Mircea Lucescu percebeu-o 
mais cedo do que nin-
guém e aos 16 anos 
lançou-o na Serie A. 
Era 1995 e em 1998 o 
romeno já estava no In-
ter de Milão, para onde 
foi Pirlo. A história de 
Andrea nos grandes de 
Itália começa agora. 
Mas tem de voltar ao 
lugar em que foi feliz: 
a Brescia. Um emprés-
timo dos nerazzurri, 
pelos quais nunca se 

irá afirmar, levou-o para o mesmo balneário de 
Roberto Baggio. E para a orientação de Carlo 
Mazzone. Também este Carletto lhe ia mudar o 
destino. Antes de ir para o grande Milan, num 
negócio com o rival Inter, Pirlo delicia a jogar 
mais recuado no Brescia. Aquele 1-1 no Delle 
Alpi, mítico estádio de Turim, frente à Juventus 
foi uma das maiores genialidades da História do 
futebol. Até porque envolveu não um, mas dois 
génios do calcio.
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1-Ac. Viseu 27 13 8 3 2 17 8
2-FC Porto B 25 13 8 1 4 23 16
3-Santa Clara 25 13 8 1 4 23 16
4-Leixões 21 12 6 3 3 15 15
5-Académica 20 13 6 2 5 20 15
6-Famalicão 20 12 5 5 2 14 11
7-Penafiel	 19	 12	 5	 4	 3	 17	 17
8-Nacional	 19	 13	 5	 4	 4	 19	 17
9-Arouca	 19	 13	 5	 4	 4	 10	 13
10-Sporting B 18 13 5 3 5 20 23
11-Sp. Covilhã 17 13 4 5 4 13 13
12-Gil Vicente 17 12 5 2 5 16 12
13-Braga B 17 13 4 5 4 17 17
14-Benfica	B	 15	 13	 4	 3	 6	 17	 22
15-U. Madeira 13 13 3 4 6 13 14
16-UD Oliveirense 13 13 3 4 6 10 16
17-Cova da Piedade 13 12 4 1 7 12 13
18-Varzim 13 13 3 4 6 12 14
19-Real	 11	 13	 3	 2	 8	 19	 23
20-V. Guimarães B 8 12 2 2 8 10 22

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 31 11 10 1 0 30 4
2-Sporting 27 11 8 3 0 24 7
3-Benfica	 26	 11	 8	 2	 1	 23	 8
4-Braga	 22	 11	 7	 1	 3	 19	 11
5-Marítimo	 22	 11	 7	 1	 3	 13	 9
6-Rio	Ave	 17	 11	 5	 2	 4	 11	 8
7-Belenenses 16 11 5 1 5 13 15
8-V. Guimarães 14 11 4 2 5 14 21
9-Boavista	 13	 11	 4	 1	 6	 12	 14
10-Paços Ferreira 12 11 3 3 5 13 21
11-Tondela 12 11 3 3 5 15 16
12-Portimonense 12 11 3 3 5 20 23
13-Feirense 11 11 3 2 6 10 14
14-Chaves	 11	 11	 3	 2	 6	 14	 19
15-V. Setúbal 10 11 2 4 5 12 15
16-Desp.	Aves	 9	 11	 2	 3	 6	 10	 18
17-Moreirense	 7	 11	 1	 4	 6	 7	 19
18-Estoril	Praia	 6	 11	 2	 0	 9	 8	 26

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
V. Setúbal 0-1 Desp. Aves

Moreirense 1-1 Portimonense
Tondela 3-2 Boavista

Estoril Praia 0-2 Rio Ave
FC Porto 2-0 Belenenses

Chaves 4-2 Paços Ferreira
Feirense 0-1 Marítimo

v. Guimarães 1-3 Benfica
Sporting 2-2 Braga

PRÓXImA joRnADA
24/11 Belenenses 15:30 Chaves
25/11 Portimonense 11:00 Tondela
  Boavista 13:15 Moreirense
  Desp. Aves 15:30 FC Porto
26/11 Marítimo 11:00 Estoril Praia
  Paços Ferreira 13:00 Sporting
  Benfica 15:15 v. Setúbal
27/11 Braga 14:00 Feirense
  rio Ave 16:00 v. Guimarães

11/11 grP.c guimarães 10:00 ud Oliveirense
 grP.c Moreirense 11:00 feirense

TAçA DA lIgA

2017/11/16 sporting 15:30 famalicão
2017/11/17 fc Porto 15:30 Portimonense
2017/11/18 Benfica 13:15 V. Setúbal
  rio ave 15:30 braga
2017/11/19 farense 10:00 leixões
  Moreirense 10:00 fc felgueiras 1932
  ad Oliveirense 10:00 Marítimo
  caldas 10:00 arouca
  vizela 10:00 vilaverdense fc
  académica 10:00 nacional
  u. leiria 10:00 desp. aves
  u. Madeira 10:00 freamunde
  santa clara 11:00 chaves
  sp. ideal 11:00 cova da Piedade
  sc Praiense 11:00 vilafranquense
  v. guimarães 15:15 feirense

TAçA DE PoRTUgAl - 4ª ElImInATÓRIA

mAjoR lEAgUE soccER 2017

MEias-finais (WEst)
 1ª Mão 2ª Mão
Vancouver W.-Seattle S.    0-0    0-2
Houston Dynamo-P. Timbers    0-0    2-1
MEias-finais (East)
 1ª Mão 2ª Mão 
NY Red Bulls-Toronto FC    1-2    1-0
C. Crew-New York City    4-1    0-2

final (WEst)
 1ª MãO  2ª MãO
Houston D.-Seattle S. 21/11  20:00  30/11  22:00
final (East)
 1ª MãO  2ª MãO
Columbus Crew-Toronto FC 21/11  22:00  29/11  19:20

fc porto e benfica representados
nos 100 MeLhores jovens de 2017
o Benfica e o FC Porto estão representados 

na lista dos 100 melhores jovens de 2017 
para a FourFourtwo. 
Até ao início da tarde desta terça-feira, a pu-

blicação britânica já tinha divulgado metade da 
lista - por ordem numeral descendente - e nela 
constavam Rui Pires (84).º, médio de 19 anos do 
FC Porto B e ainda junior dos azuis e brancos, 
e o médio Gedson Fernandes (78.º), júnior do 
Benfica que é já titular na equipa B das águias.
Na lista está ainda o guarda-redes belga do Ben-

fica Mile Svilar (98.º) e ainda Ronaldo Vieira 
(88.º), médio luso-gineense que alinha no Leeds 
e já foi chamado às seleções jovens de Inglaterra.
A lista, que contém os 100 melhores jogadores 

abaixo dos 20 anos, vai continuar a ser divulgada 
até ao final da semana.

tropeção Leonino auMenta
fosso para os dragões
Depois de três jornadas em que se manti-

veram distâncias no trio da frente, nesta 
11.ª ronda o FC Porto ficou mais líder e o fos-
so dos dragões aumentou mais uns metros em 
relação a um dos adversários.
Os pupilos de Conceição cumpriram a missão 

de vencerem em casa o Belenenses por 2-0, que 
assim saiu do primeiro terço da tabela por troca 
com o Rio Ave (que venceu no Estoril por 2-0), 
e colocaram pressão sobre os rivais que jogaram 
no dia seguinte.

Se o Benfica passou em Guimarães com o 
mesmo resultado (1-3) com que havia vencido 
o Desp. Aves na última deslocação, o Sporting 
tropeçou em casa e viu aumentar para o dobro a 
distância para o topo.
No jogo grande do fim-de-semana, a equipa de 

Jorge Jesus cedeu o terceiro empate (segundo em 
casa) na Liga, mesmo assim conseguido apenas 
no último momento do jogo diante de um Sp. 
Braga que vinha de cinco jornadas vitoriosas.

O 2-2 em Alvalade faz com que o Sporting es-
teja agora com menos quatro pontos do que o 
FC Porto e tenha apenas um de vantagem sobre 
o Benfica.
Por sua vez, o Marítimo foi à Feira vencer por 

1-0 e igualou os bracarenses na tabela (ambos 
com 22 pontos).
Outra vitória forasteira importante foi a do 

Desp. Aves (0-1), em Setúbal. Enquanto nos 
jogos com mais golos desta jornada, o Tondela 
venceu o Boavista (3-2) com uma sensacional 

reviravolta no marcador, e o Desp. Chaves tam-
bém deu a volta ao marcador no triunfo sobre o 
Paços de Ferreira (4-2).
Ambas as equipas aproveitaram o fator casa 

para darem passos importantes para escaparem 
à zona de despromoção. Ao contrário do Morei-
rense, que não foi além de um empate caseiro 
(1-1) com o Portimonense e continua em zona de 
descida com o «lanterna» Estoril.
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Esta é a foto da úl-
tima vez que eu tive 
álcool. Eu estava 
c o m p l e t a m e n t e 
imerso no vício do 
álcool. Meu negó-
cio, meu casamen-
to e tudo na minha 
vida estava no caos. 

visitei josé e ele removeu o vício e corrigiu 
meus problemas familiares e financeiros. 
agora tenho o controle total da minha vida. 
Augusto

vi a cama do meu irmão 
montada. Eu vi como os 
médicos o mantiveram 
experimentando drogas. 
Especialista continuou di-
zendo que era uma para-
lisia causada por um reu-

matismo degenerativo. Era difícil ver como 
estava ativo. Os poderes milagrosos de 
josé e deuses removeram a bruxaria feita 
por nossos primos que queriam vê-lo em 
uma cadeira de rodas. dou esse testemu-
nho de fé. Ruben & Aracely

É incrivel ver meu so-
nho se tornar realidade 
na frente do altar com 
o amor da minha vida. 
nosso relacionamento 
foi completamente des-
truído, nós só tínhamos 
nossos sentimentos. 
chorando, pedi ajuda a 

José e ele afirmou ser  uma amarração e es-
tes são os resultados. Meu casamento dos 
meus sonhos com o homem que amo. Obri-
gado josé. Astrid e Carlos


