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Homenagem ao
Professor

Luís aguiLar

José manueL BoLieiro
de Passagem Por montreaL
o presidente da câmara 

municipal de ponta Del-
gada deslocou-se ao cana-
dá, uma visita de cinco dias 
acompanhado pelo seu chefe 
de gabinete, grande amigo das 
comunidades Açorianas da 

diáspora, Dr. José Andrade.
A visita começou por Toronto 

com as comunidades Açorianas, 
com o Ministro de Finanças de 
Ontário Charles de Sousa, com 
os deputados provinciais, com a 
Presidente da Câmara de Toron-

to Ana Bailão e com o Cônsul 
Geral de Portugal em Toron-
to.
No Domingo dia 19 de no-

vembro, o primeiro dia de 
neve em Montreal, começou 

mais de cem pessoas fizeram questão em 
marcar presença na sessão pública de 

homenagem ao professor luís Aguilar, res-
ponsável pelos estudos lusófonos na univer-
sidade de Montreal durante mais de dezasseis 
anos. 

Continuação na página 6

Continuação na página 7
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ViVer no QueBeQue
é ViVer mais e meLHor

montreal dispõe de atividades culturais e artísticas, assim como a 
difusão e promoção dos valores culturais junto dos indivíduos 

contribuindo para o seu desenvolvimento e enriquecimento pessoal 
e cultural. Tem uma variedade de parques e jardins de diversas di-
mensões e características. O Jardim Botânico, Parque Mont Royal e 
o Parque La fontaine são exemplos de zonas verdes em Montreal e 
representam apenas uma amostra, já que em todos os bairros encon-
tramos espaços verdes, com água, árvores, plantas, flores e bancos: é 
lá que as crianças e os reformados também encontram outro estilo de 
vida com encanto.
O inverno proporciona todavia uma oportunidade excecional, para certos 

desportos em harmonia com a neve e faz o encanto sobretudo dos mais 
novos. Montreal banha um dos mais largos rios do Canadá, que se dispersa 
pela parte baixa  e central da cidade, o seu porto vai certamente despertar o 
interesse do leitor com as novas oportunidades no mercado, com os restau-
rantes, bares e lojas onde a população se cruza com um dos mais antigos 
restaurantes portugueses, o Solmar, e o espaço contemporâneo o Cantinho 
de Lisboa, zonas românticas e com belos exemplos de arquitetura, que 
são expoentes do património histórico-arquitetónico e que fazem parte do 
itinerário das visitas de cidade.
Além de tudo isto uma surpreendente população constituída por uma mis-

tura de povos em busca ao longo dos séculos de abrigo e do sonho de me-
lhores condições de vida, os quais conseguiram criar raízes, cimentar cos-
tumes próprios e todos deram a sua quota-parte na construção da cidade.
Quebeque é uma região de contrastes e estações do ano bem definidas 

com polos de atração turística, diversidade cultural e dada a localização 
próxima dos EUA país vizinho torna-se cobiçado. Os habitantes das pe-
quenas localidades a norte de Montreal têm feito tudo para conservar a 
sua imagem de marca – falo das estâncias de ski, que atrai gente de todo 
o lado e é claro, que a festa faz-se, sobretudo com os amantes de desporto 
de inverno. Agora que a primeira neve deste ano já chegou, para animar 
as povoações a oferecer todas as comodidades e onde não faltam os hotéis 
de luxo. O ski também é um pretexto para o chamado «socializing». Ali 
combinam-se atividades em grupo, bebe-se vinho, champanhe, trocam-
-se as últimas novidades e os modos de vida com histórias de sonho entre 
os figurantes; e o seu público interage na perfeição e ambos compõem 
um refinado sistema que vai reconstruindo uma encruzilhada, em redor da 
afluência turística o que não acontece por acaso. Conciliar as atividades 
dos desportos de inverno com o «glamour» e o charme é algo que só está 
ao alcance de algumas estâncias de neve no Quebeque.
Quebeque, uma segunda casa para os portugueses! Será que o mercado 

de trabalho, os negócios o clima, a beleza, a segurança e o bom sistema 
de saúde e educação do Quebeque têm influência determinante para esta 
escolha? Sem dúvida. Mas é também fruto da capacidade de cada um de 
nós em vingar neste clima político e económico e conseguir-mos demons-
trar a todos os mercados, numa abordagem integrada de valores ao longo 
de todos os anos e sermos hoje uma referência com resultados muito po-
sitivos e assim vivermos mais e melhor. Os bons resultados da economia 
no Quebeque e Canadá também se devem ao contributo dos portugueses.

aPoiar o mercado
sociaL de emPrego

O mercado social de empre-
go foi criado em Portugal em 
1996 e integra um conjunto 
de medidas destinadas a pro-
mover o emprego de pessoas 
excluídas: desempregados de 
longa duração, jovens em ris-
co, pessoas com deficiência, 
membros das minorias étnicas, 
toxicodependentes em recu-

peração, ex-reclusos, sem abrigo e beneficiários do 
Rendimento Social de Inserção.
Tratou-se de um marco na viragem de uma política 

de gestão para combate à pobreza, não asseguran-
do emprego imediato de longa duração, é certo, mas 
tentando proporcionar aos seus beneficiários um ren-
dimento temporário e conhecimentos que poderiam 
ser úteis na sua inserção. O propósito das empresas 
do mercado social não foi só integrar no mercado de 
trabalho, como também ajudar a construir cidadania e 
tornava-se necessário apostar na qualidade dos seus 
serviços, porque estas empresas de inserção desen-
volvem a sua atividade na economia real. Nos Açores, 
o Decreto Regulamentar Regional nº29/2000/A, de 13 
de setembro, procedeu à regulamentação dos apoios 
a conceder pelo governo regional tendo em vista o 
funcionamento do mercado social de emprego na Re-
gião e fixou algumas medidas integradas no mercado 
social de emprego, os períodos de apresentação de 
candidaturas, os documentos de candidatura e a do-
cumentação que os deve acompanhar, bem como a 
tramitação da aprovação.
Aquele diploma regulamenta os procedimentos re-

lativos à atribuição dos apoios a conceder no âmbito 
de medidas inseridas no mercado social de emprego, 
às empresas de inserção; Integração no mercado de 
emprego de trabalhadores portadores de deficiência; 
iniciativas locais de emprego.
No entanto alguns aspetos processuais relativos à 

atribuição das comparticipações financeiras foi feita 
pela regulamentação da Portaria nº 22/2002, de 14 de 
março, são anquilosantes, burocráticos e com efeitos 
práticos nulos. Por isso, importa atualizar o disposto 
naquele documento, na medida que os pressupos-
tos e condições de apoio à criação, implementação 
e funcionamento constituem verdadeiras barreiras no 
seu incremento para todas as entidades da economia 
social, como é o caso das Misericórdias. Só assim 
se poderá verdadeiramente falar na implementação 
de medidas do mercado social de emprego, como 
forma de se promover eficazmente a economia so-
cial nos Açores, com reais impactos no emprego dos 
mais desfavorecidos e aumentando a sua produtivi-
dade, em setores negligenciados pelo tecido empre-
sarial privado. O Governo Regional tem falado tanto 
na atual legislatura numa estratégia regional de luta 
contra a pobreza, com o objetivo de um aumento da 
inclusão social dos mais desfavorecidos no mercado 
do trabalho e na redução da exclusão social da popu-
lação adulta em situações de desempego de longa 
duração, tendo em vista reduzir os programas ocupa-
cionais e bem assim, os beneficiários do rendimen-
to social de inserção, que nos Açores atingem níveis 
muito elevados, comparativamente a outras zonas do 
país. É neste contexto que se alerta para a necessi-
dade de se alterar a citada Portaria nº 22/2002, no 
que concerne aos apoios à criação, implementação 
e funcionamento das empresas de inserção social, 
sendo necessário que o Plano do Governo contemple 
linhas de investimentos atinentes àquele desiderato. 
Apesar de ao longo das últimas décadas, o conceito 
de economia social tenha vindo a ganhar um peso e 
relevância cada vez maiores do ponto de vista político 
e jurídico, quer a nível nacional, quer a nível europeu, 
importa que na nossa Região, o Mercado Social de 
Emprego seja uma realidade com políticas exequí-
veis, por forma a que as entidades, mormente as 
Misericórdias, possam implementar as medidas ade-
quadas para tal fim, sem empecilhos burocráticos e 
com os apoios correspondentes. Há que ter em conta 
que na sequência do Ato Único Europeu de 1986 e da 
construção do mercado interno, a União Europeia co-
meçou a olhar para a economia social não só enquan-
to uma ferramenta essencial para a plena realização 
de um mercado europeu sem fronteiras, mas também 
como uma solução para o combate de novos desafios 
sociais e promoção de um desenvolvimento susten-
tável. Nos Açores o MSE tem de ser uma realidade e 
não apenas uma pretensão.
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Jorge correIA

a infantiLidade democrática

tive a oportunidade de re-
ferir em artigos anterio-

res, de uma forma mais ou 
menos explícita, que há uma 

necessidade de maioridade na forma como a 
democracia funciona, ou melhor, na forma 
como o cidadão comum e no seu coletivo usam 
as ferramentas democráticas para promoção 
do progresso conjunto. 
Esta maioridade não é determinada pela estabili-

dade ou pela idade da democracia pois há exem-
plos históricos suficientes que demonstram isso. 
No cerne da questão está a maioridade do povo 
que compreendendo que a política serve ao cida-
dão comum mas objetivando o avanço coletivo, 
deve respeito tanto ao indivíduo como ao seu co-
letivo, e que o equilíbrio entre os benefícios e sa-
crifícios de ambos devem obedecer a uma justa 
visão baseada sempre na evolução do bem estar, 
da justiça e na razoável gestão dos recursos exis-
tentes.
Neste enquadramento podemos situar muitos 

aspetos da ordem do dia: o “America first” de 
Trump, os diversos nacionalismos predatórios 
mais ou menos encapuçados que pretendem só 
vantagens sobre o sacrifício de outras nações, a 
cupidez, a intolerância para com outros, a falta 
de empatia, ou o desfilar de causas “mediáticas” 
que voltam e meia surgem nas chamadas redes so-
ciais que mobilizam milhares e às vezes milhões 

de pessoas que no entanto não mexem uma palha 
para os problemas à porta de sua casa. Dentro de 
cada país temos também as corporações, altamen-
te sindicalizadas defendendo interesses de mino-
rias, independentemente se são de direita ou de 
esquerda, usando o léxico político atual.
Neste caso não posso ignorar a mediática reivin-

dicação dos professores em Portugal no sentido 
de descongelarem a contagem de anos para pro-
gressão automática. É curioso porque se os pro-
fessores têm razão ao quererem ser equiparados 
com outros funcionários públicos, por outro lado 
não têm razão pois a progressão automática é das 
mais injustas benesses que o funcionalismo públi-
co usufrui. Sem ir à questão do peso económico 
sobre um país que se vem arrastando e que num 
momento conjuntural favorável até tem uma opor-
tunidade de se estruturar internamente para preve-
nir futuras crises, há o lado ético de diferenciação 
entre trabalhador público e privado, assim como 
a ética de trabalho que se institui numa estrutu-
ra que à partida já oferece condições de ascensão 
profissional sem o trabalhador ter dado provas. Se 
o primeiro aspeto, plenamente defendido por di-
versas forças políticas que teimosamente insistem 
em criar trabalhadores de primeira e segunda em 
Portugal, com regalias altamente diferenciadas e 
como tal injustas, sobrevive à reivindicação de 
igualdades de direitos e responsabilidades, curio-
samente defendida por essas mesmas agremiações 
que tanto lutam por “igualdades e justiça”; por ou-
tro lado no segundo aspeto temos a instituição da 
ética da inércia e indisposição competitiva pelo 
automatismo da evolução profissional. Quem se 

esforça sabendo que após determinado número de 
anos é automaticamente promovido?
Aqui chegamos à questão da maioridade de uma 

população. Estando a população cega pela infanti-
lidade das suas pretensões, ainda que pareçam no 
imediato justas, há uma erosão do respeito junto 
de classes profissionais, políticas, económicas e 
sociais. O vírus da infantilidade no processo de-
mocrático com as suas vertentes egoisticamente 
fanáticas de defesa de interesses próprios sobre 
o interesse coletivo mina e continuará a minar a 
evolução de um povo ainda que certos benefícios 
de imediato pareçam iludir todo um coletivo que 
se vai distraindo com “pão e circo”.
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que tristeza, que desgraça, 
eu ter assistido a tama-

nha calamidade. Acordamos e 
vemos que nos roubaram lin-

das paisagens, nada há a fazer, reconstruir é  o 
lema que nos advém. 
O verde pinhal onde andávamos a pé  ou de bi-

cicleta, ou simplesmente a ouvir o sussurrar dos 
pinheiros ao vento, tudo isso acabou. Ficamos só  
com as memórias, precisamos perder as coisas 
para lhe dar o devido valor. Queremos à viva força 
encontrar responsáveis e não conseguimos. O que 
ateou o fogo não se identifica , ou não parece ser 
responsável, o que não evitou também não exis-

te e o que não soube apagar é acusado. Tamanha 
calamidade fica assim sem responsáveis  ao sabor 
de uma fatalidade. Gritamos por justiça, manifes-
tamos, reclamamos em várias  frentes, mas as in-
vestidas não  acertam em ninguém, desabafa-se os 
e é  tudo. Com a paisagem, que desapareceu, estão 
ainda os bens das pessoas que ficaram pendentes 
de quem lhes estenda a mão para começar de novo, 

muitas vezes, infelizmente do zero, uma vida tal-
vez conseguida com muito sacrifício. Em primeiro 
lugar as pessoas, os que morreram e que deixaram 
marcas gravadas para sempre nas vidas dos que os 
amaram, e dos que com eles viveram. Dentro de 
pouco tempo serão um número numa desgraça, que 
ficarão para a história, mas para os seus amigos e 
familiares deixarão um antes e um depois. Não nos 
podemos esquecer daqueles grandes heróis que 

salvam vidas, como adágio, VINDA por VINDA, 
e que nos leva a acreditar que é  possível sonhar 
com uma humanidade solidária confraternizadora. 
Deixo o meu apreço ao motorista do autocarro que 
salvou com a sua coragem 48 vidas e neste ges-
to heróico da decisão de enfrentar em vez de fugir 
escreveu uma página de heroísmo nos dias de sua 
existência e gratidão em todos nós. Com tudo isto 
ganhamos sentido cívico, vontade de mudança, e 
valor aquilo que por tantas e tantas vezes não da-
mos valor. O tempo é  de recomeçar, o tempo é  de 
refletir, o tempo é  de mudar, valorizamos mais a 
agricultura. Não deixemos que estas perdas, estas 
tragédias fiquem reduzidas apenas a uma notícia de 
jornal. Não podemos ficar impacíveis.
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maJestoso caciLHeiro
Majestoso Cacilheiro
No teu velhinho roteiro
Vais de Lisboa a Cacilhas
Sulcando as águas do Tejo
Quando viajo em ti vejo
De Lisboa as maravilhas...

Logo que do cais desfilas
Gozo as águas tranquilas
Do Tejo teu namorado
E ali quase de fronte
Vejo a imponente Ponte
Como um pedaço de fado...

Vejo a margem ribeirinha
Que de Lisboa é rainha
Vejo o Castelo e a Sé
Vejo a Praça mais robusta
O Arco da Rua Augusta
E vejo o Cais do Sodré.

Entre muitos monumentos
Eu vejo os Descobrimentos
E a Torre de Belém
Cacilheiro tens nobreza
Por nos mostrares a beleza
Que a nossa Lisboa tem!...

                    Euclides Cavaco

incríVeis incrediBiLidades

A Web Summit é uma mis-
tura bastante inteligente 

de eucaristia com salão eróti-
co, uma vez que alia a crença 
devota em entidades etéreas 

invisíveis – como a Cloud –, com a tecnofilia – a 
excitação sexual provocada pela visualização e/
ou o manuseamento de bugigangas electrónicas.
Depois do centenário das aparições de Fátima, 

Portugal teve a sorte de acolher também, e no mes-
mo ano, a comemoração das aparições de Paddy 
Cosgrave, o responsável pela Web Summit. A Web 
Summit, como todos os certames que possuem um 
nome em estrangeiro, tem bilhetes muito caros e 
atrai a atenção da imprensa. É uma mistura bastan-
te inteligente de eucaristia com salão erótico, uma 
vez que alia a crença devota em entidades etéreas 
invisíveis – como a Cloud –, com a tecnofilia – a 
excitação sexual provocada pela visualização e/
ou o manuseamento de bugigangas electrónicas. 
Os websummíticos esgotam a lotação da Altice 
Arena e, durante quatro dias, têm pequenos êx-
tases místicos a ouvir falar de start-ups, que são 
empresas que abrem, recebem umas injecções de 
capital, consomem esse capital, e fecham. De vez 
em quando, uma destas empresas torna-se multi-
milionária e, em nome de um mundo novo e me-
lhor, adopta todos os procedimentos das empresas 
multimilionárias do mundo velho e pior, como a 
tentação do monopolismo e aversão ao pagamento 
de impostos. Na cerimónia de abertura, o já citado 

Paddy Cosgrave entra em palco vestido como se 
tivesse menos 20 anos e, para não deixar dúvidas 
de que nos encontramos num evento extremamente 
tecnológico, fala em frente a um cenário cheio de 
luzinhas de várias cores que acendem e apagam. 
Vê-se imediatamente que estamos na presença de 
uma pessoa que não acredita em coisas do passa-
do. Por exemplo, em pentes. Cosgrave começa por 
dizer: “Sejam incrivelmente bem-vindos à Web 
Summit, e incrivelmente bem-vindos a Lisboa.” 
Pouco depois, diz: “É incrível que tenham vindo.” 
Mais à frente, promete: “Vocês vão conhecer pes-
soas incríveis.” Uma tal concentração de incredi-
bilidade, além de cansativa, parece-me até poten-
cialmente prejudicial à saúde. Depois de quatro 
dias de contacto intenso com coisas incríveis, os 
participantes vão sair da Altice Arena e, inevitavel-
mente, serão confrontados com coisas bastante crí-
veis: arruamentos, edifícios, uma paragem de táxis. 
A passagem abrupta de um mundo incrível para um 
universo crível pode causar nas pessoas o efeito da 
ressaca da droga. Talvez fosse melhor que a Web 
Summit tivesse um plano de desmame progressivo 
em que, no último dia, os oradores seriam cada vez 
menos incríveis, até serem completamente críveis. 
Paddy Cosgrave não parece preocupado com este 
problema, tanto que continuou a encadear consi-
derações incríveis. Primeiro fez referência ao seu 
filho de um ano (que não qualificou como incrível, 
mas julgo que estava subentendido), e depois reve-
lou o nome da criança: Cloud. Não é tão incrível 
como se o miúdo se chamasse App, ou JavaScript, 
mas mesmo assim é bastante incrível.

rIcArDo
ArAúJo pereIrA
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INFormAÇÃo comuNItárIA

DomINgo, 26 De Novembro
mAtINée com AlmoÇo
e ANImAÇÃo muSIcAl

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

$25.00 crianças dos 6 aos 12 $12.00
Venha passar uma tarde agradável na nossa 
companhia o tempo já convida a este tradi-

cional prato da cozinha portuguesa.
reserVe: s. noBre 438-502-5395

conceição: 514-255-4849
aPc: 514-844-2269, faceBook

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.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

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

JoSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

grande noite de fados
Grande noite de fados no Sport Montreal e Benfica, 
100 Bernard ouest sábado dia 25 de novembro 2017. 
Reservas 514.229.8701 Carlos Fernandes. São todos 
bem-vindos!

LinHa aBerta:
514 790.0251

PuBLicidade:
514 366.2888

domingo das 16H às 18H
5877 PaPineau, montreaL, Qc

Produtora
rosa VeLosa

os amigos do grande mestre

Na época de Jesus cristo 
ele chamava gentilmen-

te as prostitutas de “mu-
lher”. Dava-lhes o status 

digno de um ser humano. os leprosos eram 
objetos de vergonha. muitos deles tinham os 
cães como companhia e a solidão como com-
panheira. Suas faces deformadas e o cheiro 
fétido das feridas não tratadas eram dignos 
de repulsa social.
Muito antes de morrer, onde estava o mestre da 

emoção? Se você estivesse lá não o encontraria 
numa reunião política pedindo proteção nem em 
uma casa dos líderes religiosos solicitando com-
preensão para as suas ideias. Ele estava na casa 
de Simão, o leproso, reclinado confortavelmente 
à mesa.
O homem mais célebre do mundo abrigou-se 

na casa de um leproso num dos momentos mais 
emocionantes da sua vida. Quase ninguém presta 
atenção a estes factos quando lêem as suas bio-
grafias. Seu comportamento evidencia uma emo-
ção livre e desprendida que todos os sociólogos
e filósofos mais eloquentes desejaram e não 

conseguiram.

Seus gestos lidavam, de maneira fascinante, a 
emoção dos seus incultos discípulos. Nunca uma 
pessoa tão grande valorizou pessoas tão despre-
zadas socialmente.
Raramente um rico da atualidade deixa sua 

mansão para jantar em casa de um servente. Um 
servente pode ser prestativo e eficiente, mas nin-
guém procura conhecer e valorizar os principais 
capítulos da sua história . O mestre da sensibili-
dade era diferente. 
Embora fosse famosíssimo, transformou os des-

cartados de sua sociedade em seus mais íntimos 
amigos. Ensinou-os a enxergar com os olhos do 
coração. Ensinou-os a dar um valor inigualável 
à vida, mesmo que exteriormente não houvesse 
qualquer parâmetro para o belo.
Muitos dos que sobem alguns degraus da esca-

da do sucesso se tornaram inacessíveis. Os jor-
nalistas o sabem muito bem. O mestre ensinava 
todos os seus seguidores a ser invariavelmente 
acessíveis. 
Qualquer miserável de sua época tinha acesso 

à sua agenda.

encerramento deVido a
feriados nacionais
O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta 
os seus cumprimentos e informa que estará encerrado 
nos próximos dias 1 de dezembro, Dia da Restauração 
Nacional, e 8 de dezembro, Dia da Imaculada Concei-
ção.

aniVersário do cLuBe orientaL
O Clube Oriental organiza no dia 9 de dezembro de 
2018 pelas 19h, o 39º aniversário do Clube Oriental. 
A noite será animada pelo conjunto Contacto e uma 
participação especial do Eddy Sousa. Ementa da noite, 
sopa, salada mista, prato principal perna de Borrego, 
bolo de aniversário acompanhado de um Porto Cabral.
Juntos fazemos a festa. Para mais informação e reser-
vas: 514-342-4373

festa de angariação de fundos
A Comissão de festa do Espírito Santo da Santa Cruz 
organiza uma festa de angariação de fundos para o Di-
vino Espírito Santo da Santa Cruz que se realiza no dia 
20 de janeiro de 2018 na grande sala da Santa Cruz. A 
noite será bastante animada pelo Eddy Sousa e o seu 
DJ. Haverá um saboroso jantar. 40 coroas para adultos 
e 15 coroas para crianças de 7 aos 12 anos. Para mais 
informações: Armanda 514-515-9857 ou Alice: 514-695-
8777 ou na secretaria da Santa Cruz: 514-844-1011.
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Homenagem ao Professor Luís aguiLar 
mArIA ADelAIDe vAz

Foram muitos os que referiram que 
não têm notícia de uma tão grande 
homenagem feita a um professor 
nesta «Belle province», incluindo as 
que foram prestadas a reitores, deca-
nos, diretores, titulares de cátedras, 
professores, etc.
Luís Aguilar viria a agradecer e a 

sublinhar no seu discurso que o êxi-
to, perfeição e rigor que caracteriza-

ram esta sessão se devem aos mem-
bros da Comissão Organizadora do 
evento para quem pediu aplausos. 
Por ali, apresentaram ao vivo, vários 
testemunhos significativos, estudan-
tes antigos e recentes, professores, 
diretores de departamento, membros 

da comunidade portuguesa, etc.
As realizações dos Estudos Lusó-

fonos foram dadas a conhecer aos 
presentes através de um diaporama 
apresentado no início da sessão. 
Com efeito, a obra deixada pelo pro-
fessor Luís Aguilar, no entender de 
muitos dos que estiveram presentes, 
é de vulto, irrepetível, única e ino-
vadora: criou o Curso de Estudos 
Portugueses e Lusófonos, desenvol-
veu vários projetos de investigação 

sobre temas de língua portuguesa, 
cultura portuguesa e culturas lusófo-
nas, publicou várias obras originais 
dos mais diversos domínios, con-
cebeu ambientes digitais de ensino 
e aprendizagem diversos, produziu 
material didático inovador, orientou 
iniciativas pedagógicas relevantes, 

coorganizou reuniões científicas, 
colóquios, congressos e promoveu 
autores de língua portuguesa em 
festivais de literatura internacionais. 
Segundo os dados estatísticos apre-
sentados, o professor Luís Aguilar, 
ao longo de mais de dezasseis anos, 
lecionou 11 cadeiras diferentes a 
mais de mil estudantes e conduziu 
30 deles à diplomação.
Foram significativos os depoimen-

tos de duas diretoras do Departa-
mento de Literaturas e Línguas Mo-
dernas em dois períodos importantes 
para o desenvolvimento dos Estudos 
Lusófonos: Monique Sarfati-Ar-
naud, na criação do único programa 
académico de Estudos Lusófonos no 
Quebeque, e Monique Moser-Verrey 
na assinatura do Protocolo Interna-
cional entre a Universidade de Mon-
treal e o Instituto Camões. 
Manuel Carvalho, para além de 

enaltecer as qualidades humanas 

do homenageado, pôs em evidên-
cia a harmoniosa cooperação entre 
a Universidade de Montreal e a Co-
munidade Portuguesa de Montreal. 
Dessa cooperação o professor Luís 
Aguilar destacou vários projetos: os 
Bancos de mármore e azulejos da 
avenida Saint Laurent, a tradução 
da Carta Montrealense de Direitos 
e Deveres, as Comemorações do 
Quinquagésimo Aniversário da Pre-
sença Portuguesa no Quebeque e no 
Canadá, as realizações conjuntas dos 
Estudos Lusófonos e as escolas co-
munitárias de Santa Cruz e Lusitana 
e os projetos de cooperação com a 
Caixa Desjardins Portuguesa e, tam-
bém com o Banco Santander Totta. 
O professor Luís Aguilar exaltou a 
extraordinária cooperação entre os 
Estudos Lusófonos e o Governo dos 
Açores (protagonizado pela Dra. Al-
zira Silva) e que se traduziu na in-
trodução de conteúdos açorianos nos 
vários Planos de Estudos do Curso 
de Estudos Lusófonos, na realização 
de inúmeras atividades culturais com 

temáticas açorianas na Universidade 
de Montreal, em planos de visitas de 
estudos de estudantes aos Açores, 
entre muitas outras.
Foram lidos resumos de comentá-

rios à ação do professor Luís Agui-
lar, nomeadamente, os da escritora 
Lídia Jorge, do ex-cônsul do Brasil 
em Montreal e atual embaixador na 
Costa Rica, Fernando Jacques Ma-
galhães Pimenta e do ex-presidente 
do Instituto Camões, Jorge Couto, 
responsável pela nomeação do pro-
fessor Luís Aguilar em 2000.  É de 
salientar que todos os oradores refe-
riram o contributo de Vitália Rodri-
gues ao sucesso dos Estudos Lusó-
fonos e do professor Luís Aguilar. 
Ao tradicional ditado português que 
reza que atrás de um grande homem 
está sempre uma grande mulher, Vi-
tália Rodrigues respondeu: atrás não, 
ao lado. A oferta ao professor Luís 
Aguilar, como sói fazer-se nestas 

ocasiões, foi um cheque destinado à 
realização de uma viagem pela «Be-
lle province» a qual será tão longa 
quanto aos dividendos recolhidos.
No final, foi servido o tradicional 

porto de honra (oferta da empresa 
Alivin) acompanhado de pastéis de 
nata (graciosidade da pastelaria Nos-
sa Senhora do Rosário) e, continua-
do num momento de comes e bebes 
com vinho verde (oferta de Manuel 
Rodrigues), queijo dos Açores, pre-
sunto, chouriço (contributo do su-
permercado Soares), um variado sor-
tido de bolos (presente da pastelaria 
Notre Maison) e pastéis de bacalhau 
e broas oferenda da Aurora Costa. 
E termino, parafraseando o que foi 

referido pelo Professor Luís Aguilar: 
este acontecimento que acabo de re-
latar foi um espaço e um tempo de 
verdade, de autenticidade e de so-
lidariedade da maior importância e 
tanto mais significativo numa era de 
pós-verdade, ou pós-factual, prenhe 
de notícias falsas «fake news».
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José manueL BoLieiro de Passagem Por montreaL

a breve paragem 
ao Parque dos 
Açores, e logo de 
seguida por um 

almoço no Restaurante Estrela do 
Oceano com o Cônsul Geral de Por-
tugal em Montreal, Sr. José Guedes 
de Sousa, o Jornal A Voz de Portu-
gal foi ao encontro do líder do maior 
município da Região Autónoma dos 
Açores.
Afirmou o Presidente da Câmara 

Municipal que esta visita ao Canadá 
pretende reforçar os laços institu-
cionais com as maiores comunida-
des açorianas radicadas no Canadá, 
Toronto e Montreal. Cada vez mais 
Ponta Delgada é destino turístico e 
também cada vez mais destino para 
negócios. Ponta Delgada está de bra-
ços abertos para receber os emigran-
tes e os canadianos em geral, o con-
selho está preparado para facilitar os 
emigrantes que desejam investir em 
Ponta Delgada quer seja compra de 
uma propriedade ou de um negócio. 
Ponta Delgada está cada vez mais 
competitiva especialmente com as 
novas potencialidades turísticas.
O Presidente aproveitou esta para-

gem em Montreal também para es-
clarecer aos acorianos residentes no 

Canadá sobre a nova realidade do 
Conselho de Ponta Delgada. “Tenho 
a missão democrática de governar 
Ponta Delgada mas tenho tambem 
a missão diplomática de represen-
tar Ponta Delgada pelo que venho 
aqui falar da nossa terra e garantir 
que têm uma porta aberta amiga na 
Câmara Municipal para tudo o que 

FrANcIScA reIS
fotos de
Humberto cabral

estiver ao nosso alcance” assegurou 
o responsável político.
Em declaração ao Jornal A Voz de 

Portugal o Presidente insistiu na 
ideia de que Ponta Delgada desen-
volve uma política municipal que 
valoriza a diáspora não apenas pelo 
coração mas também pela razão e 
explicou que o servico “PDL Total” 

da Câmara Municipal disponibiliza 
informação concentrada para possí-
veis investidores, sejam residentes 
ou emigrantes.
Ponta Delgada deve aproveitar o 

prestígio e o sucesso da diáspora, 
defendeu José Manuel Bolieiro, 
porque os Açores serão tanto maio-
res quanto mais valorizem as nossas 

comunidades emigradas.
Logo depois do encontro com o 

Jornal, de seguida para a Casa dos 
Acores onde foi muito bem recebi-
do pela direção da Casa dos Açores 
e por alguns membros da Casa dos 
Açores. Na segunda feira de manhã 
um encontro com Presidente da Câ-
mara Anjou Luís Miranda, natural 

de São Miguel, o primeiro Portu-
guês no Canadá eleito a Presidente. 
O livro de visitas foi assinado pelo 
Presidente da Câmara de Ponta Del-
gada deixando um convito de ami-
zade ao Presidente Luís Miranda e 
sua equipa para visitar Ponta Delga-
da, a Câmara de Ponta Delgada está 
de braços abertos para receber. Em 
seguida um encontro com o Ema-

nuel Linhares, presidente da Caixa 
Portuguesa, Desjardins.
Boa Viagem de regresso ao Presi-

dente da Câmara Municipal de Pon-
ta Delgada José Manuel Bolieiro 
e ao amigo deste Jornal e chefe de 
gabinete José Andrade que breve em 
2018 vai estar novamente entre nós. 
“vale a pena visitar e investir em 

ponta Delgada”.
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PortugaL “no gruPo dos camPeões” da inoVação na administração PúBLica

A governante, que está a participar numa 
conferência internacional sobre Inovação 

na Administração Pública na sede da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), explicou que Portugal 
passou a fazer parte, esta segunda-feira, do 
grupo “States of Change”, uma equipa cujo 
objetivo é melhorar as práticas de inovação 
nos setores públicos.
“Estamos na linha da frente no grupo dos cam-

peões. Fazemos parte, desde ontem, do States of 
Change que é uma equipa de diferentes países 
de todo o mundo, da Austrália, Estados Unidos, 
Canadá e Portugal com mais três países euro-
peus que ajuda outros países neste desígnio de 
inovar nos setores públicos”, afirmou Maria Ma-
nuel Leitão Marques. Portugal integrou o grupo 
States of Change através do Laboratório de Ex-
perimentação da Administração Pública (LabX), 
uma incubadora para projetos inovadores que 
possam ser aplicados na Administração Pública 
e que é apresentada, hoje, na OCDE.
O LabX, que “é um espaço de experimenta-

ção”, foi apresentado, em Portugal, em outubro 
de 2016, e tem três projetos em carteira que são 

o Balcão Único do Emprego, o Balcão do Óbito 
e o Roteiro da Despesa.
A ministra precisou, por exemplo, que o Balcão 

do Óbito vai integrar serviços como Segurança 
Social, banca, registos e cancelamento de con-
tratos de eletricidade, telecomunicações e água.
“No LabX estamos a experimentar um novo 

serviço para ajudar as pessoas quando perdem 
um familiar. Normalmente têm de interagir com 
serviços públicos, serviços privados, não sabem 
o que vão fazer num momento difícil da vida. 
Estamos a experimentar dar-lhes um serviço 

goVerno muda sede do infarmed Para o Porto em 2019

integrado num só ponto de contacto onde pos-
sam saber como e do que é que têm de tratar”, 
continuou. Maria Manuel Leitão Marques foi à 
OCDE “partilhar experiências na inovação no 
setor público”, algo que “é um propósito trans-
versal de todo o governo” português, tendo par-
ticipado, esta segunda-feira, na OCDE, num pai-
nel intitulado “Transformar o Novo no Normal” 
sobre Inovação na Administração Pública. Entre 
as iniciativas que colocam Portugal “na linha da 
frente” da inovação, Maria Manuel Leitão Mar-
ques apontou, também, o IRS Automático, a Em-
presa na Hora, o Licenciamento Zero e o Espaço 
do Cidadão, adiantando que “em dezembro ou 
em janeiro” se vai abrir o “Espaço do Cidadão 
Solidário”, um serviço de atendimento digital 
assistido. Questionada sobre as poupanças da 
modernização na administração pública, a go-
vernante respondeu que “13 medidas do Simplex 
2016, com impacto nas empresas, pouparam 624 
milhões por ano e pouparam à administração 
pública 490 mil horas de trabalho”, tendo havi-
do “uma taxa de perceção positiva” das empre-
sas relativamente às 13 medidas “em média, de 
69%”.

A entidade com 350 funcionários e orça-
mento de 60 milhões de euros vai insta-

lar-se no Porto, mas manterá uma delegação 
“importante” em Lisboa. Daqui a três anos, 
pelo menos 70% dos recursos vão estar na ci-
dade Invicta.
A sede da Autoridade Nacional do Medica-

mento e Produtos de Saúde (Infarmed) vai pas-
sar para o Porto, referiu esta terça-feira, 21 de 

Novembro, o ministro da Saúde, confirmando a 
transferência deste instituto para a cidade onde 
já funciona a Entidade Reguladora da Saúde.
“Tenho muito gosto em anunciar que, por deci-

são do Governo, entendemos que o Porto mere-
ce mais do que aquilo que recebeu [na votação 
da Agência Europeia de Medicamentos]. (…) A 
partir de 1 de Janeiro de 2019, a autoridade do 
medicamento passará a ter a sua sede na cidade 
do Porto”, afirmou o ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes.
À margem de uma conferência do Health Clus-

ter Portugal, na reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa, o governante argumentou que “se dú-

vidas houvesse sobre a capacidade do Porto e do 
Norte, elas foram desfeitas pelo reconhecimento 
internacional da candidatura [à sede da EMA]”. 
“É o reconhecimento de que Portugal é um todo, 
um território inteiro. E se defendemos a descen-
tralização, temos de ser coerentes”, acrescentou.
Adalberto Campos Fernandes explicou que será 

criado um grupo de trabalho para “definir como, 
quando e de que maneira se vai resolver [a trans-

ferência] para não prejudicar a atividade” do 
Infarmed. A transferência dos serviços será pro-
gressiva, mas o ministro comunicou que “daqui 
a três anos 70% dos recursos ou mais vão estar 
no Porto”. Recusando divulgar quando é que a 
decisão foi tomada e quanto é que esta operação 
vai custar ao erário público, em termos de recur-
sos humanos, o titular da pasta da Saúde prome-
teu trabalhar para que “ninguém saia prejudica-
do”, mas avisou desde já que “também há muitos 
peritos e trabalhadores qualificados no Porto”.
Tutelado pelo Ministério da Saúde – embora 

disponha de autonomia administrativa, finan-
ceira e património próprio –, o Infarmed tem 

atualmente sede na Avenida do Brasil, em Lis-
boa. Fundado em 1993, é atualmente liderado 
por Maria do Céu Machado e dispõe de um orça-
mento de cerca de 60 milhões de euros.
A entidade responsável pela regulação e super-

visão de medicamentos, dispositivos médicos e 
produtos cosméticos e de higiene corporal em-
pregava um total de 348 pessoas no final do ano 
passado. O Balanço Social divulgado em Março 
de 2017 mostrou ainda que 70% dos funcioná-
rios tinham até 44 anos de idade.
Em declarações ao JN, que ao início da tarde 

de terça-feira tinha avançado esta notícia, Eurico 
Castro Alves, ex-presidente do Infarmed e ex-se-
cretário de Estado da Saúde, destacou que esta 
“é uma medida inteligente por parte do Gover-
no, que representa a verdadeira descentralização, 
em nome de um país que se quer cada vez mais 
harmonioso e equilibrado na sua distribuição de 
recursos”.
Também o líder da concelhia socialista do Porto 

já veio elogiar esta transferência, alegando “[tra-
tar-se] de um sinal claro e de uma medida con-
creta a favor da descentralização”. Tiago Barbosa 
Ribeiro citou ainda outras medidas “muito rele-
vantes tomadas a favor do Porto e da coesão terri-
torial do país”, como a municipalização da STCP 
ou a colocação da coleção Miró em Serralves, 
para reclamar que esta não é uma decisão isolada.
Infarmed chega após teste internacional
Esta decisão surge um dia depois da confirma-

ção de que a sede da Agência Europeia de Me-
dicamentos não vem para o Porto. A candidatura 
portuguesa ficou em sétimo lugar, num total de 
19 cidades que se mostraram interessadas em 
acolher esta mega instituição comunitária e que 
foram a votos esta segunda-feira em Bruxelas.
Depois de confirmada a escolha de Amesterdão 

para acolher a agência, que está de saída de Lon-
dres na sequência do Brexit, o primeiro-ministro, 
António Costa, publicou uma nota na rede social 
Twitter, em que deixava alguns elogios à candi-
datura protagonizada pelo Porto e também uma 
indicação concreta: “Continuemos a trabalhar”.
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estado reVê em Baixa reemBoLsos
anteciPados ao fmi PreVistos até 2019
De acordo com a nota de novembro aos in-

vestidores com data de sexta-feira e publi-
cada hoje, o IGCP - Agência de Gestão da Te-
souraria e da Dívida Pública prevê reembolsar 
1.000 milhões de euros ao FMI, um valor que 
era de 1.400 milhões na nota de outubro, em 
linha com o previsto pelo governo no relatório 
da proposta orçamental para 2018.
Também as projeções para 2019 foram altera-

das: se em outubro o IGCP esperava pagar ante-
cipadamente 1.000 milhões de euros ao Fundo no 
próximo ano, agora projeta uma devolução mais 
modesta, de 800 milhões de euros.
Esta revisão em baixa dos montantes a pagar 

à instituição liderada por Christine Lagarde nos 
próximos dois anos surge depois de o Estado ter 
devolvido este ano mais cerca de 1.000 milhões 
de euros do que o previsto aquando da entrega 
da proposta orçamental para 2018. Além disso, 
o novo calendário de devoluções antecipadas ao 
FMI adia o fim das visitas semestrais dos técnicos 
do Fundo a que Portugal ficou sujeito depois de 
encerrado o programa de resgate. É que o encer-
ramento do Programa de Assistência Económica 
e Financeira, em 2014, não terminou com as vi-
sitas periódicas dos técnicos do FMI a Portugal 
para avaliar a evolução da economia, uma vez 
que as regras do Fundo determinam que, além do 
acompanhamento regular que o FMI faz a todos 
os Estados-membros, o país permanece sob mo-
nitorização duas vezes por ano até que pague uma 
parte substancial do empréstimo.
Assim, a análise regular pós-programa é dispen-

sada quando o montante em dívida é inferior ao 
menor de dois critérios: 200% da quota do país 
no Fundo ou a 1,5 mil milhões de SDR (a combi-
nação de divisas usada pelo Fundo), segundo fon-
te oficial do FMI. No caso de Portugal, o critério 
mais ‘apertado’ é este último, o que significa que 
o país vai continuar sob vigilância pós-programa 
até que a dívida ao FMI seja inferior a cerca de 1,8 

mil milhões de euros (à taxa de câmbio de hoje). 
Na semana passada, Portugal devolveu antecipa-
damente “o equivalente a 2.780 milhões de euros” 
relativos a tranches do resgate financeiro contraí-
do em 2011 que eram devidas apenas “entre junho 

de 2020 e maio 2021”, segundo indicou na altura 
o Ministério das Finanças.
Contactada pela Lusa, fonte oficial do FMI disse 

que, “até ao momento”, do envelope total de 22,9 

SDR (correspondentes a mais de 27 mil milhões 
de euros aos câmbios de hoje), “Portugal já pagou 
17,5 mil milhões de SDR”, ou seja, cerca de 21 
mil milhões de euros.
A confirmar-se o calendário agora atualizado 

pelo IGCP e aos câmbios de hoje, no final de 
2018, Portugal terá por pagar quase 5,5 mil mi-
lhões de euros e, no final de 2019, a dívida por 
liquidar junto do FMI será superior a 4,6 mil mi-
lhões de euros. Portugal começou a devolver de 
forma antecipada o valor pedido ao FMI em 2015, 
uma estratégia iniciada pelo governo de Passos 
Coelho e prosseguida pelo de António Costa com 
o objetivo de gerar poupanças com os juros pagos 
ao FMI, mais pesados do que os que incidem so-
bre o montante pedido aos credores europeus.
De acordo com o IGCP, o juro médio que Por-

tugal paga ao FMI pelo dinheiro emprestado é de 
4,3%, ao passo que os juros relativos à parte euro-
peia do resgate não vão além dos 2,7%.

Presidente angoLano
muda cHefias miLitares
com 19 exonerações
e 54 nomeações
O Presidente angolano, João Lourenço, exo-

nerou 19 chefias militares, oficiais generais 
nomeados anteriormente, para vários postos, in-
cluindo na Casa de Segurança da Presidência, 
pelo então chefe de Estado, José Eduardo dos 
Santos. Segundo uma informação disponibi-
lizada pela Casa Civil do Presidente da Repú-
blica, em contrapartida, o novo chefe de Estado 
nomeou outros 54 oficiais generais para várias 
áreas de confiança.
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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
PEdrO alvEs

514.277.7778
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.: 450.435.0301
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.: 514.342.4373
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
21 De Novembro De 2017

1 euro = cAD 1,512600

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

goVerno grego PreVê
crescimento de 2,5% em 2018

A economia grega deve registar um crescimento de 2,5% em 2018, 
de acordo com a proposta de orçamento entregue esta terça-feira 

no parlamento.
O país “entra num novo período de estabilidade económica”, afirmou o 

Ministério das Finanças. A Grécia deve terminar este ano com um cresci-
mento de 1,6% do Produto Interno Bruto, o primeiro crescimento real nos 
últimos nove anos. Durante a crise, a Grécia perdeu um quarto do seu PIB.
No mês passado, o orçamento apontava para um crescimento de 2,4% 

no próximo ano e de 1,8% em 2017. A previsão de excedente primário 
para 2018 é de 3,82% do PIB, acima dos 3,5% requeridos pelos credores, 
depois de 1,75% este ano. A Grécia deve ultrapassar o objetivo para 2017, 
atingindo um excedente orçamental primário de 2,44%, de acordo com a 
proposta de lei, que será votada no dia 22 de dezembro.
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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

SErVIçoSPrecisa-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

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. const. 2004. chão em madeira. 
insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. garagem. $459,000

belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
chão em madeira. lareira ao gás. balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.quintal com estacionamento. 

renovado. interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’victoria village’’ com 4 qts. 
casas de banho renovadas. telhado alto. quin-
tal. MuitO bem situado ao pé do novo hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

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

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

Precisa-se de cozinheiro ou 
cozinheira responsável com 5 anos 

de experiência na cozinha 
portuguesa e mediterânea 40h/sem.
apresentar-se no 1851 rua Ontario

514-563-1211

SErVIçoS

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa de 3 a 4 dias por semana, 

com experiência. 
514-736-8765 ou 514-942-7544

EMprEGoS

m e m o r A N D u m
4º aniversário de falecimento
dOMingOs tErcEira

saíste da vida, mas não 
da nossa vida. como 
podíamos acreditar que 
morreu quem tão vivo 
está nos nossos cora-
ções. sentimos muito a 
tua falta.

da tua mulher linda e da 
tua querida família. uma 
missa em honra do sr. 
domingos terceira será 
celebrada, domingo, 26 
de novembro de 2017 às 
11h30, na igreja santa 
cruz.

† laura bruM
Faleceu em Montreal, no dia 16 
de novembro a Sra. Laura Brum, 
natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores, esposa de Do-
mingos Octávio Tavares Silva.
Deixa na dor seu esposo, seus 
filhos Domingos (Esperança Mo-
desto Silva), José (Lúcia Linhares 
Silva), António (Anna Albano). 
Netos Jennifer, Laura, Tanya, 
Eric, Michael, Sarah. Seu irmão 
José Brum, sobrinhos/as, familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório teve lugar domingo 19 de novembro das 16h 
às 21h; segunda-feira das 9h às 11h, seguido do ser-
viço fúnebre às 11h15 na Igreja Santa Cruz e foi se-
pultada em cripta no mausoléu La Pieta no Cimetière 
Côte-des-Neiges. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associam na dor. Bem Haja.

Procuro uma senhora para fazer 
limpeza de uma casa. deve ser muita 

minuciosa, efetiva e rápida.
trabalha da segunda a quinta-feira,

3 a 4 horas e sexta-feira
das 8h às 17h. 13$/h.
carole 514-880-5727

homem para trabalho no armazém, departamento 
de embalagem com experiencia para

utilisar uma empilharora. 
telefone: 514 845-0164 

ou enviar c.v. para mariap@ferma.ca
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sagitáriO: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: Para que a sua relação seja 
duradoura aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva a 
sua clareza mental, emocional e espiritual. Saúde: Beba mais leite, 
o cálcio é importante para os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com 

a forma como canaliza os seus rendimentos. 
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

caPricÓrniO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento 
com alguém que lhe é muito especial. Fale sobre o que sente com 
carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico. Dinheiro: 
Provável descida do seu poder de compra. Números da Sorte: 2, 

8, 13, 25, 53, 59

aquáriO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. O 
exemplo de um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode 
dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: Pode ter uma nova 
proposta de trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

PEiXEs: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: uma relação que já está desgastada poderá terminar. 
Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: 
Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente. Dinheiro: Se 
gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as contas 

que já são certas. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

carnEirO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, agitação. Amor: Ajude o seu companheiro, dando-
lhe mais atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor! 
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. Dinheiro: Esta não é 
altura para arriscar em negócios.

Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

tOurO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: uma nova amizade ou uma 
relação mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho! 
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns desequilíbrios 

físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta. 
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

gÉMEOs: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera. Amor: um amigo poderá precisar de desabafar 
consigo. Abra o seu coração e partilhe o que sente. Saúde: Beba 
mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um período em que pode 
fazer uma pequena extravagância, mas não se exceda. 

Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Saia e divirta-se mais com o seu 
companheiro. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido! Saúde: 
Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Desejará presentear os seus 
familiares mais queridos. 

Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

lEãO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. 
Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: A rotina poderá levá-lo 
a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. Dinheiro: 
Não se precipite nos gastos. 

Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

virgEM: Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um sentimento 
mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa! 
Saúde: Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Efetuará bons 
negócios. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

balanÇa: Carta Dominante: o Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua 
força de vontade para vencer esta fase será grande. Arrisque! O 
sucesso espera por si! Saúde: A sua autoestima anda muito em 
baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais 

gosta, mas com cuidado que a vida está difícil. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá a partilhar mais as 
suas ideias e sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a 
linha, faça exercício. Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta 
altura. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

horóSCopo maria HeLena martins
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lOiras nãO sãO burras!
As loiras resolveram provar que a história da loira ser 
burra era tudo invenção. Então reuniram mil loiras para 
um teste em direto na televisão. Numa plateia composta 
só por loiras, o apresentador pediu uma voluntária para 
o teste e lá foi a menina Filipa. Desafia o apresentador:
- Filipa, diga-me quanto é três mais três?
- Ora, esta é fácil, é 7. – respondeu prontamente a loira.
Informa o apresentador: - Sinto muito, mas…
O público começou então a berrar:
- Mais uma chance, mais uma chance!
O apresentador concordou:
- Então me diga quanto é dois mais dois?
- Ora, mais fácil ainda, é 5. – responde sem hesitar a loira.
Informa o apresentador: - Não, eu realmente…
E a multidão: - Mais uma chance, mais uma chance, mais 
uma chance…
Diz o apresentador: - Tudo bem, pela ultima vez, quanto 
é um mais um?
- Dois. – responde confiante a loira.
E a multidão, antecipando-se ao apresentador, grita: - 
Mais uma chance, mais uma chance!

1

easyJet uLtraPassa seis miLHões
de Passageiros em PortugaL
A companhia aérea britânica easyJet trans-

portou 6,3 milhões de passageiros em por-
tugal entre janeiro e setembro deste ano, con-
seguindo um novo recorde, apesar de não ter 
reforçado a frota de aviões baseados no país, 
foi hoje divulgado.
“Nós, em Portugal, conseguimos ter o nosso 

recorde de passageiros. Ultrapassámos, pela pri-
meira vez, os seis milhões de passageiros trans-
portados, chegámos aos 6,3 milhões”, destacou, 
em declarações à agência Lusa, o responsável da 
easyJet para Portugal, José Lopes.

Segundo José Lopes, este acréscimo aconteceu 
num ano em que a companhia aérea de baixo cus-
to (‘low cost’) não cresceu “no número de aviões 
baseados em Portugal”, que são oito. “Consegui-
mos este crescimento através de uma maior aposta 
em Portugal, usando ativos que estão noutros paí-
ses, aviões de outras bases”, justificou José Lopes. 
Aludindo aos diferentes aeroportos do país, José 
Lopes precisou que, em Lisboa, o crescimento foi 
de 20%, “em linha com o total do país”, atingindo 
os 2,5 milhões de passageiros. Igual crescimento 
registou-se em Faro, para um total de 1,6 milhões 
de passageiros, aeroporto que passou a contar 
também, neste período, com duas rotas novas da 
easyJet para França. No Porto, o total de passagei-
ros também foi de 1,6 milhões, mas o crescimen-
to ficou-se pelos 9%. Relativamente ao Funchal, 
na Madeira, “ultrapassámos, pela primeira vez, o 
meio milhão de passageiros”, notou José Lopes, 
falando num crescimento de 23% para 590 mil 
passageiros. Neste último aeroporto, “temos vindo 
a apostar na criação de novas rotas para a Suíça, 
também diversificando o nosso portefólio de rotas 
diretas nesse aeroporto e nessa ilha e também, lo-
gicamente, reforçando a nossa capacidade em ro-

tas já existentes, nomeadamente Lisboa-Funchal e 
alguns dos destinos britânicos”, disse.
“Em termos gerais, o crescimento em Portugal 

também foi extremamente positivo, em linha com 
os resultados globais da companhia”, observou o 
representante da easyJet em Portugal.
A nível europeu, a easyJet aumentou em 10% o 

total de passageiros transportados entre janeiro e 
setembro deste ano, para 80 milhões.
“Batemos também o nosso recorde de receitas 

[vendas], com um aumento de 8%, que corres-
ponde a uma melhoria de um ponto percentual 

relativamente ao período homólogo”, para 5.652 
milhões de euros, sublinhou José Lopes. O res-
ponsável frisou que estes resultados foram conse-
guidos “num ambiente da indústria extremamen-
te desafiante e competitivo, com muita oferta no 
mercado”. Ainda assim, reconheceu os benefícios 
para a companhia da “seleção natural entre os 
‘players’ que operam”, devido à falência da Air 
Berlin e da Monarch. Ao mesmo tempo, situações 
como cancelamentos de voos nos últimos meses 
na companhia aérea de baixo custo Ryanair possi-
bilitaram uma “consolidação do produto easyJet”, 
adiantou, notando que, mesmo assim, esta não é 
uma concorrente direta. Em 2018, a companhia 
pretende “continuar a crescer em Portugal”, se-
gundo José Lopes, que não estabeleceu ainda uma 
meta. Já falando sobre o aeroporto complementar 
no Montijo, o responsável disse que este é um 
“projeto importante” para que “a Portela [aeropor-
to Humberto Delgado] consiga crescer”.
“A nossa principal preocupação neste momen-

to é que seja maximizada, de alguma forma, a 
transitabilidade da Portela” até à existência desse 
aeroporto, previsto para 2019, adiantou.
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o universo Dc no cinema 
divide opiniões desde 

seu início com o Homem De 
Aço. Alguns idolatram, outros 
odeiam, mas o consenso geral 
é que a editora ainda precisa 
encontrar seu tom. mulher-
-maravilha veio para mudar 
as coisas e se tornar o primeiro 
filme aclamado desse universo, 

Liga da Justiça / Justice League
embora muitos o achem parecido 
demais com a marvel. Agora, liga 
Da Justiça entrega um filme com 
a cara da Dc, narrativa coerente, 
bom ritmo e capaz de divertir.
Sem dúvida todos queriam ver um 

live-action do grupo mais famo-
so dos quadrinhos. A boa notícia é 
que o filme é superior a Batman Vs 
Superman e Homem de Aço, mas a 

verdade é que ainda sofre com er-
ros, como o começo truncado, exa-
gero de cenas desnecessárias e CGI 
inconstante. É algo bem menos pro-
blemático do que vimos em BvS, 
mas são erros típicos da direção de 
Zack Snyder. O filme se torna fluído 
uma vez que os heróis passam a agir 
juntos. Dali em diante, tem ar mais 
leve, descontraído e a mão de Joss 

Whedon, que assumiu refilmagens 
e a montagem final, fica eviden-
te. Obviamente, a trindade da DC 
já é motivo suficiente para pagar 
a entrada. Dessa vez, Superman 
está mais próximo das versões das 
HQs. Ele voltou a ser o herói bon-
doso e leve que conhecemos, para 
felicidade de muita gente. Mulher-
-Maravilha continua badass e en-
cantadora. Infelizmente, Batman 
parece mais fora de tom do que 
nunca. E é claro, Liga da Justiça 
tem boas cenas de ação. Liga Da 
Justiça mostra que a DC está mes-
mo no caminho certo, embora ain-
da não tenha acertado a mão em 
cheio, a melhora é óbvia. Talvez 
a questão mais importante é que 
o filme é capaz de divertir do co-
meço ao fim e consegue manter o 
interesse do público.

BacaLHau com QueiJo
dOsEs:2| tEMPO:40M | PrEParaÇãO: luME | dificuldadE: fácil

INgreDIeNteS:
4 postas de bacalhau
5 dentes de alho
Salsa
1 limão
2 ovos
1 chávena queijo ralado
Azeite
1 colher (sopa) margarina

prepArAÇÃo:
Demolhe o bacalhau e corte-o em peda-
ços. Retire as peles e as espinhas. Co-
loque numa caçarola, numa só camada. 
Junte 3 dentes de alho cortados e a salsa 
picada. Regue com água a ferver, tape e 
deixe em repouso durante 10 minutos.

Mude os pedaços de bacalhau para uma 
travessa. Regue com sumo de limão e 
aguarde 15 minutos. Passe os pedaços 
um a um pelo queijo e depois pelas cla-
ras batidas.
Frite em azeite, juntamente com os 
restantes dentes de alho, pisados com 
as peles. Coe um pouco do azeite para 
uma caçarola.
Desfaça as gemas com a manteiga amo-
lecida e misture com o azeite.
Leve ao lume (de preferência em banho-
-maria), mexendo sempre até engrossar.
Fora do lume, aromatize com sumo de 
limão.
Sirva o bacalhau com batatas cozidas 
e o molho, tudo polvilhado com salsa 
picada.
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 P j v E d
1-Man. city 34 12 11 1 0
2-Man. united 26 12 8 2 2
3-Chelsea 25 12 8 1 3
4-Tottenham 23 12 7 2 3
5-Liverpool 22 12 6 4 2
6-Arsenal 22 12 7 1 4
7-Burnley 22 12 6 4 2
8-Watford 18 12 5 3 4
9-B&H Albion 16 12 4 4 4
10-Huddersfield 15 12 4 3 5
11-Newcastle 14 12 4 2 6
12-Leicester City 13 12 3 4 5
13-Bournemouth 13 12 4 1 7
14-Southampton 13 12 3 4 5
15-Stoke City 13 12 3 4 5
16-Everton 12 12 3 3 6
17-W. Bromwich 10 12 2 4 6
18-West Ham 9 12 2 3 7
19-Swansea City 8 12 2 2 8
20-Crystal Palace 5 12 1 2 9

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 35 13 11 2 0
2-internazionale 33 13 10 3 0
3-Juventus 31 13 10 1 2
4-Roma 30 12 10 0 2
5-Lazio 28 12 9 1 2
6-Sampdoria 26 12 8 2 2
7-Milan 19 13 6 1 6
8-Torino 18 13 4 6 3
9-Chievo 17 13 4 5 4
10-Fiorentina 17 13 5 2 6
11-Bologna 17 13 5 2 6
12-Atalanta 16 13 4 4 5
13-Cagliari 15 13 5 0 8
14-Udinese 12 12 4 0 8
15-Crotone 12 13 3 3 7
16-Sassuolo 11 13 3 2 8
17-SPAL 2013 10 13 2 4 7
18-Genoa 9 13 2 3 8
19-Hellas Verona 6 13 1 3 9
20-Benevento 0 13 0 0 13

 P j v E d
1-Paris sg 35 13 11 2 0
2-Monaco 29 13 9 2 2
3-Lyon 26 13 7 5 1
4-Marseille 25 13 7 4 2
5-Nantes 23 13 7 2 4
6-Caen 19 13 6 1 6
7-Saint-Étienne 18 13 5 3 5
8-Montpellier 17 13 4 5 4
9-Bordeaux 17 13 4 5 4
10-Toulouse 16 13 4 4 5
11-Rennes 15 13 4 3 6
12-Dijon 15 13 4 3 6
13-Troyes 15 13 4 3 6
14-Guingamp 15 13 4 3 6
15-Angers 14 13 2 8 3
16-Nice 14 13 4 2 7
17-Strasbourg 13 13 3 4 6
18-Lille 12 12 3 3 6
19-Amiens 12 12 3 3 6
20-Metz 4 13 1 1 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 29 12 9 2 1
2-schalke 04 23 12 7 2 3
3-RB Leipzig 23 12 7 2 3
4-B. M´gladbach 21 12 6 3 3
5-B. Dortmund 20 12 6 2 4
6- Hoffenheim 20 12 5 5 2
7-E. Frankfurt 19 12 5 4 3
8-Hannover 96 18 12 5 3 4
9-B. Leverkusen 17 12 4 5 3
10-FC Augsburg 16 12 4 4 4
11-Stuttgart 16 12 5 1 6
12-Mainz  15 12 4 3 5
13-Wolfsburg 14 12 2 8 2
14-Hertha BSC 14 12 3 5 4
15-Hamburger SV 10 12 3 1 8
16-W. Bremen 8 12 1 5 6
17-SC Freiburg 8 12 1 5 6
18-FC Köln 2 12 0 2 10

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 34 12 11 1 0
2-valencia 30 12 9 3 0
3-Real Madrid 24 12 7 3 2
4-Atlético Madrid 24 12 6 6 0
5-Sevilla 22 12 7 1 4
6-Villarreal 21 12 6 3 3
7-Real Sociedad 18 12 5 3 4
8-Leganés 17 12 5 2 5
9-Real Betis 17 12 5 2 5
10-Getafe 16 12 4 4 4
11-Girona 16 12 4 4 4
12-Levante 15 12 3 6 3
13-Celta de Vigo 14 12 4 2 6
14-Espanyol 13 12 3 4 5
15-Athletic 12 12 3 3 6
16-Deportivo 11 12 3 2 7
17-Eibar 11 12 3 2 7
18-Málaga 7 12 2 1 9
19-Alavés 6 12 2 0 10
20-Las Palmas 6 12 2 0 10

eSPanha
lIga Santander

Roma 2-1 Lazio
Napoli 2-1 Milan

Crotone 0-1 Genoa
Udinese 0-1 Cagliari

Torino 1-1 Chievo
SPAL 2013 1-1 Fiorentina
Benevento 1-2 Sassuolo
Sampdoria 3-2 Juventus

Internazionale 2-0 Atalanta
Hellas Verona 2-3 Bologna

Girona 1-1 Real Sociedad
Getafe 4-1 Alavés

Leganés 0-3 Barcelona
Sevilla 2-1 Celta de Vigo

Atlético Madrid 0-0 Real Madrid
Málaga 3-2 Deportivo
Espanyol 0-2 Valencia

Las Palmas 0-2 Levante
Athletic 1-1 Villarreal
Eibar 5-0 Real Betis

Arsenal 2-0 Tottenham
Leicester City 0-2 Man. City
Liverpool 3-0 Southampton

West Bromwich 0-4 Chelsea
Crystal Palace 2-2 Everton
Burnley 2-0 Swansea City

Bournemouth 4-0 Huddersfield
Man. United 4-1 Newcastle

Watford 2-0 West Ham
B&H Albion 2-2 Stoke City

Stuttgart 2-1 B. Dortmund
B. München 3-0 FC Augsburg
Hoffenheim 1-1 E. Frankfurt
Wolfsburg 3-1 SC Freiburg

B. Leverkusen 2-2 RB Leipzig
Mainz 1-0 FC Köln

Hertha BSC 2-4 B. M´gladbach
Schalke 04 2-0 Hamburger SV
W. Bremen 4-0 Hannover 96

Lille 3-1 Saint-Étienne
Amiens 1-1 Monaco
Paris SG 4-1 Nantes

Strasbourg 2-1 Rennes
Toulouse 0-0 Metz

Guingamp 1-1 Angers
Dijon 3-1 Troyes
Caen 1-1 Nice

Lyon 0-0 Montpellier
Bordeaux 1-1 Marseille

21/11 grP.E Spartak Moskva 1-1 Maribor
 grP.E Sevilla 3-3 Liverpool
 grP.f Napoli 3-0 S. Donetsk
 grP.f Man. City 1-0 Feyenoord
 grP.g Monaco 1-4 RB Leipzig
 grP.g Besiktas 1-1 FC Porto
 grP.h B. Dortmund 1-2 Tottenham
 grP.h APOEL 0-6 Real Madrid
22/11 grP.c Karabakh 12:00 Chelsea
 grP.a CSKA Moskva 12:00 Benfica
 grP.d Juventus 14:45 Barcelona
 grP.c Atlético Madrid 14:45 Roma
 grP.b Paris SG 14:45 Celtic
 grP.d Sporting 14:45 Olympiacos
 grP.b Anderlecht 14:45 B. München
 grP.a FC Basel 14:45 Man. United

uEfA ChAMpIoNS lEAGuE     2017/2018

23/11 grp.a astana 11:00 villarreal
 grp.k nice 13:00 Zulte Waregem
 grp.j athletic 13:00 hertha bsc
 grp.k lazio 13:00 vitesse
 grp.i konyaspor 13:00 Marseille
 grp.l rosenborg 13:00 real sociedad
 grp.l Zenit 13:00 vardar
 grp.j Ostersunds fk 13:00 Zorya
 grp.i red bull salzburg 13:00 v. guimarães
 grp.g fc lugano 13:00 hapoel be´er sheva
 grp.f lokomotiv 13:00 fc kobenhavn
 grp.g Plzen 13:00 steaua bucuresti
 grp.h fc köln 13:00 arsenal
 grp.h batE borisov 13:00 crvena Zvezda
 grp.d Milan 15:05 austria Wien
 grp.f sheriff 15:05 Zlín
 grp.b Partizan 15:05 Young boys
 grp.c braga 15:05 tsg hoffenheim
 grp.c ludogorets razgrad 15:05 basaksehir
 grp.b skenderbeu 15:05 dynamo kyiv

EuropA lEAGuE     2017/2018

1-cOrinthians 71 36 21 8 7 48 27
2-grêMiO 61 36 18 7 11 51 31
3-PalMEiras 60 36 18 6 12 59 42
4-santOs 59 36 16 11 9 39 30
5-cruZEirO 56 36 15 11 10 45 36
6-flaMEngO 53 36 14 11 11 46 35
7-bOtafOgO 52 36 14 10 12 43 38
8-atlÉticO MinEirO 50 36 13 11 12 46 44
9-vascO 50 36 13 11 12 37 46
10-bahia 49 36 13 10 13 49 46
11-atlÉticO ParanaEnsE 48 36 13 9 14 42 42
12-chaPEcOEnsE 48 36 13 9 14 44 48
13-sãO PaulO 46 36 12 10 14 45 47
14-fluMinEnsE 46 36 11 13 12 48 50
15-cOritiba 43 36 11 10 15 40 47
16-vitÓria 40 36 10 10 16 46 54
17-POntE PrEta 39 36 10 9 17 34 47
18-sPOrt 39 36 10 9 17 43 57
19-avaÍ 39 36 9 12 15 27 47
20-atlÉticO gOianiEnsE 34 36 9 7 20 36 54

  P J V E D GM GS
brASIleIrÃo três antigos dirigentes fifa

irradiados do futeBoL Por corruPção
o comité de ética da FIFA anunciou hoje 

ter irradiado do futebol três antigos di-
rigentes do organismo de cúpula do futebol 
mundial, depois de estes se terem assumido 
culpados de corrupção num processo nos Es-
tados unidos.
A decisão ‘atinge’ o antigo presidente da federa-

ção do Guam, Richard Lai, que também trabalhou 
no comité de audiências da FIFA, bem como o 

antigo presidente das federações da Nicarágua, 
Julio Rocha, e da Venezuela, Rafael Esquivel.
Rocha liderava o departamento de desenvolvi-

mento da FIFA, enquanto Esquival era também 
vice-presidente da Confederação Sul-Americana 
(CONMEBOL). Segundo a FIFA, os três foram 
“suspensos para a vida de qualquer atividade rela-
cionada com futebol, a nível nacional ou interna-
cional”. Lai, Rocha e Esquivel fazem parte de um 
escândalo de corrupção no qual foram acusados 
42 antigos executivos ligados ao futebol interna-
cional, num tribunal de Nova Iorque, sendo que os 
três se assumiram culpados. Segundo a acusação, 
foram efetuadas várias transferências de dinheiro 
para garantir o apoio durante as eleições para a 
presidência da FIFA, com o processo a envolver 
várias dezenas de dirigentes. Entre eles está um 
“oficial sénior da FIFA, da Federação do Kuwait 
e do Comité Olímpico da Ásia (OCA)”, detalhes 
que podem apontar para Sheikh Al-Sabah, que 
em abril se demitiu da FIFA, mas não do Comité 
Olímpico Internacional, depois de serem conheci-
dos os dados da acusação.

BrasiL: fLuminense Vence Ponte
Preta e Já Pode resPirar de aLíVio
o Fluminense assegurou nesta segunda-

-feira a permanência no Brasileirão, ao 
vencer o Ponte Preta no Maracanã por 2-0.
Num jogo de importância capital na fuga aos 

lugares de despromoção, o Flu jogou em supe-
rioridade numérica desde os 34 minutos (expul-
são de Naldo por acumulação de amarelos) e 
acabou por impor-se com golos de Douglas Go-
mes (59’) e do ex-V. Guimarães Henrique ‘De-
golador’ Dourado, que marcou ao minuto 87 e 
igualou Jô na lista dos melhores marcadores do 
campeonato, com 18 remates certeiros.
Com este resultado, o Fluminense passou a so-

mar 46 pontos em 36 jogos, mais sete do que 
o Ponte Preta e o Sport Recife, as duas equipas 
imediatamente abaixo da zona de salvação.
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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 24 13 7 3 3 18 17
5-Famalicão 23 13 6 5 2 17 11
6-Académica 20 13 6 2 5 20 15
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-Varzim 16 14 4 4 6 15 15
15-Benfica	B	 15	 13	 4	 3	 6	 17	 22
16-U. Madeira 13 14 3 4 7 14 17
17-Cova da Piedade 13 13 4 1 8 12 16
18-UD Oliveirense 13 13 3 4 6 10 16
19-Real	 11	 13	 3	 2	 8	 19	 23
20-V.	Guimarães	B	 8	 13	 2	 2	 9	 12	 25

  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-P. 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

28/11 grP.b U. Madeira 11:00 Belenenses
21/12 grP.a Benfica vs Portimonense
 grP.b Sporting vs U. Madeira
 grP.b Belenenses vs Marítimo
 grP.a V. Setúbal vs Braga
 grP.d FC Porto 16:15 Rio Ave

TAçA DA lIgA

2017/11/16 sporting 2-0 fc famalicão
2017/11/17 fc Porto 3-2 Portimonense
2017/11/18 Benfica 2-0 V. Setúbal
  rio ave 1-0 braga
2017/11/19 ad Oliveirense 2-3 (a.p.) Marítimo
  farense 2-1 leixões
  Moreirense 5-2 fc felgueiras 1932
  caldas 1-1 (3-1) g.p. arouca
  vizela 2-2 (2-4) g.p. vilaverdense fc
  académica 1-0 nacional
  u. leiria 0-3 desp. aves
  u. Madeira 4-2 freamunde
  santa clara 2-0 chaves
  sp. ideal 1-4 cova da Piedade
  sc Praiense 3-2 (a.p.) vilafranquense
  v. guimarães 2-1 feirense

TAçA DE PoRTUgAl - 4ª ElImInATÓRIA

mAjoR lEAgUE soccER 2017
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

de messi a aLexis sáncHez e ÖziL, 
mais de 50 craQues em finaL de contrato

o tempo aperta para alguns dos maiores 
clubes da Europa. Há muitos craques 

em final de contrato que se mostram cada vez 
mais difíceis de segurar. 
Por outro lado, o passar dos dias corre a favor 

dos futebolistas, que podem a partir de janeiro 

negociar legalmente com outros clubes e até as-
sinar pré-acordos. Lionel Messi é o novo mais 
sonante, e o Barcelona não desistiu de segurar 
o argentino, mas a verdade é que ainda faz parte 
da lista. Não é o único que pode ser convencido 
com contratos milionários.
Podem ver alguns nesta lista: 1-Lionel Messi; 

2-Alexis Sánchez; 3-Mesut Ozil; 4-Ander Herre-
ra; 5-Juan Mata; 6-Stefan Vrij; 7-Ross Barkley; 
8-Lron Goretzka; 9-Emre Can; 10-Daley Blind; 
11-Faouzi Ghoulam; 12-Luke Shaw; 13-Fernan-
dinho; 14-Jack Wilshere; 15-Mario Balotelli; 
16-Yohan Cabaye; 17-Bernard; 18-Max Meyer; 

19-João Moutinho; 20-Oguzhan Ozyakup; 21- 
Marouane Fellaini; 22-Juanfran; 23-Santi Ca-
zola; 24- Lucas Lima; 25- Kwadwo Asamoah; 
26-Milan Badelj; 27-Diafra Sakho; 28-Mark 
Uth; 29-Carlos Vela; 30- Giorgio Chiellini; 47- 
Frank Ribéry; e muito mais,.... numa lista de 51 
jogadores através da Europa.

cd aBre Processo a «tweets» do Benfica

o Conselho de Disciplina da Federação 
Portuguesa de Futebol (Secção Não Pro-

fissional) instaurou um processo de averigua-
ções com base em publicações na conta de 
«twitter» do Benfica destinada à comunicação 
social.
O comunicado do Conselho de Disciplina não 

adianta o motivo da abertura do processo, uma 

vez que este está em segredo até à conclusão 
da fase de inquérito, mas este está relacionado 
com publicações na conta «SL Benfica Press», 
no passado fim de semana. O processo foi ins-
taurado «por decisão do presidente do Conselho 
de Disciplina», José Manuel Meirim, através da 
Secção Não Profissional, conforme já referido, 
após a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

ana caPeta recLama mais Jogo no sPorting
“Foi uma surpresa e fico feliz por estar no lote 

das 20 jogadoras. Não estava à espera pelo fac-
to de não ter muito tempo de jogo no Sporting”, 
começou por confessar, em de-
clarações à agência Lusa, no 
primeiro dia de estágio na ci-
dade do Futebol, com vista ao 
duplo compromisso diante da 
moldávia e da Itália referente 
à fase qualificação do campeo-
nato do mundo de 2019, a rea-
lizar em França.
Com apenas 19 anos, Capeta notabilizou-se nos 

últimos meses ao serviço do Sporting com golos 
decisivos, porém os poucos minutos oferecidos 
por Nuno Cristóvão nos ‘leões’ adiaram a chama-
da à seleção do talismã de Alvalade.

“Apenas vim quando o selecionador achou que 
me adequava mais às jogadoras necessárias e, 
apesar de nunca ter sido chamada, continuei sem-

pre a trabalhar para aqui chegar. 
Estou a ter a minha oportunida-
de aqui nos treinos da seleção 
e o selecionador vai ver se me 
adequo. De resto, o tempo que 
jogo no Sporting vou ter que dar 
o meu melhor”, explicou. Con-
tudo, Ana Capeta reconheceu 

que não tem estreia garantida na seleção liderada 
por Francisco Neto frente às moldavas e italianas, 
lembrando que “se tiver oportunidade vai tentar 
fazer o melhor para conseguir alcançar os objeti-
vos pessoais e da equipa”.
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O ódio de uma mulher 
pode ser tão grande que 
elas são implacavelmen-
te até que elas o vejam 
destruído. Eu sou pro-
va viva porque tive uma 
grande situação financei-
ra até terminar uma rela-

ção com uma mulher que então fez bruxaria 
para me arruinar. josé removeu toda a in-
fluência do mal, e me mostrou o rosto dessa 
mulher como o meu inimigo e agora estou 
totalmente feliz. E, também, financeiramen-
te bem, novamente. Obrigado josé

Marcelo

Eu conheço várias doen-
ças e tratamento, por cau-
sa da minha profissão, fui 
uma enfermeira durante 
15 anos. É por isso que 
eu sabia que a doença da 
minha mãe não poderia 
estar tratado com a medi-

cina convencional. a minha mãe e eu deci-
dimos ver josé e ele trabalhou com a sua 
magia. foi um milagre acontecendo dentro 
do corpo da minha mãe. Os médicos depois 
de vê-la saudável novamente estavam em 
estado de choque e minha família ficaram 
muito contente com josé.     Adela & Fanny

Obrigado josé. gra-
ças a deus, eu não 
estava errado sobre 
você e que você teve 
a solução para o meu 
problema. Eu estava 
em problemas e meu 
divórcio parecia próxi-

mo. Minha esposa era muito séria e queria 
me deixar. Eu acreditei em você e você me 
deu uma solução rápida, eficaz e definitiva, 
por isso eu recomendo você.

Sergio


