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A proposta final do Orçamento do Esta-
do para 2018 foi aprovada esta segun-

da-feira no Parlamento. PS, Bloco de Es-
querda, PCP, PEV e PAN votaram a favor, 
PSD e CDS votaram contra.
Assim sendo, manteve-se a tendência veri-

ficada em 3 de novembro, quando a proposta 
do Orçamento foi aprovada na generalidade. 
A única exceção é o PAN, que na altura se 
absteve, e que agora mudou o seu sentido de 
voto e decidiu aprovar o documento. A vo-

tação final global contou com a presença de 
229 dos 230 deputados da Assembleia da Re-
pública. Antes da aprovação, pela Esquerda, 
do Orçamento do Estado de 2018, foi apro-
vada a proposta para as Grandes Opções do 
Plano para 2018. Entre as medidas que vão 
entrar em vigor no próximo ano, é de desta-
car o descongelamento de carreiras na função 
pública ou o aumento de pensões. Serão ain-
da criados mais escalões de IRS, e os duodé-
cimos, no setor privado, chegam ao fim.

AprovAdo o orçAmento do estAdo pArA 2018

novo Aviso internAcionAl sobre 
uso de ArmAs químicAs nA síriA

“A comunidade internacional deve 
manter-se firme contra a utilização de 
armas químicas e os autores de ataques 
[com essas armas] vão ter de prestar 
contas”, declarou Ahmet Uzumcu, dire-
tor-geral da OPAQ, na véspera de novas 

negociações de paz em Genebra para pôr fim à guerra na 
Síria.
Uma missão de investigação da OPAQ divulgou três relatórios 

revelando a utilização de armas químicas no país, nos últimos 
anos, sublinhou o responsável na conferência anual dos Esta-
dos-membros, em Haia. “É muito preocupante que sejamos 
ainda confrontados com a utilização de armas químicas” apesar 
da ação da OPAQ, lamentou Uzumcu, referindo-se claramente 
o regime de Assad. No seu último relatório, a JIM (Joint Inves-
tigation Mission), a missão de investigação conjunta criada em 
agosto de 2015 pela ONU e a OPAQ, acusou a Força Aérea 
síria de ter perpetrado um ataque com gás Sarin em abril deste 
ano na aldeia de Khan Sheikhun, fazendo dezenas de mortos.

HomenAgem
A luís duArte 6
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ANtóNIo peDro coStA

mão pesAdA de formA
injustA pArA pescAs

A entrada em vigor do Decreto 
de Lei 10/2017 de 10 de Janeiro, 
vulgarmente conhecido como a 
lei do sistema de pontos para 
pescadores e armadores, que 
institui um regime comunitário 
de controlo, a fim de assegurar o 
cumprimento das regras da Po-
lítica Comum das Pescas vem 

trazer mais umas fortes dores de cabeça para os nossos 
pescadores. Falando com alguns pescadores, nenhum 
deles ainda tinha a noção do que trata aquela nova lei, 
imposta por Bruxelas aos pescadores, tratando todo o 
sector, como estivéssemos a pescar nos países mais 
avançados da União Europeia com as suas predadoras 
artes de pesca.
Importa que os nossos pescadores percebam este 

sistema de pontos que está já em vigor e os vai pena-
lizar muitíssimo, embora tenha em vista criar um efeito 
dissuasivo no sancionamento de determinadas infra-
ções, consideradas como graves no âmbito da Políti-
ca Comum da Pesca. Há que ter em atenção que este 
Decreto-lei se aplica às licenças de pesca das embar-
cações e aos mestres, em que os pontos são aplicados 
quando dada contraordenação for qualificada como in-
fração grave, na decisão condenatória. Ainda ninguém 
se apercebeu dos efeitos penalizadores desta medida 
e a qualificação de uma contraordenação como infra-
ção grave depende da verificação de uma ou mais das 
seguintes situações: o facto de a conduta ter sido prati-
cada em área classificada, bem como do dano causado 
aos recursos e ou ao ambiente marinho; repetição da 
conduta contraordenacional; quando o valor do bene-
fício económico retirado da prática da conduta seja su-
perior a metade do limite máximo da coima aplicável; 
quando o agente tenha usado de coação, falsificação, 
falsas declarações, simulação ou outro meio fraudulento 
ou existam atos de ocultação ou dissimulação tendentes 
a dificultar a descoberta da contraordenação.  Por isso, 
há que ter muita atenção para esta nova realidade por-
que atingido o limite de pontos, a embarcação deixa de 
exercer a atividade da pesca e constata-se que existe 
muita falta de informação sobre a matéria e já estão a 
ocorrer situações em que esta nova legislação já está a 
ser aplicada e os armadores na Região não estão aler-
tados para esta nova realidade. 
A Inspeção Regional das Pescas dos Açores fica com 

o poder de decisão do processo de contraordenação e 
caso constem no mesmo auto de notícia 2 ou mais in-
frações, apenas uma delas é passível de ser qualificada 
como grave. Por tudo isto, há que ter muita atenção ao 
número de pontos em função da contraordenação prati-
cada, indo de 3 a 7 pontos. A acumulação de pontos de-
termina a suspensão da licença de pesca nos seguintes 
termos: 18 pontos – 2 meses; 36 pontos – 4 meses; 54 
pontos- 8 meses; 72 pontos – 1 ano. No caso em que 
num mesmo momento sejam detetadas duas ou mais 
contraordenações passíveis de ser qualificadas como 
infrações graves, serão aplicados os pontos correspon-
dentes a cada uma das contraordenações, até ao limite 
máximo de 12 pontos. Depois de cumprida uma suspen-
são da licença os pontos mantêm-se e, no caso da prá-
tica de nova contraordenação qualificada como infração 
grave, os novos pontos acumulam com os anteriores, 
que ao serem atingidos 90 ou mais pontos, a licença de 
pesca é definitivamente retirada à embarcação em cau-
sa, ou seja, essa embarcação nunca mais poderá ter 
uma licença. Os pontos só podem ser anulados no caso 
de não ser cometida nova infração qualificada como 
grave no período de 3 anos. Relativamente aos mestres 
dos barcos, a acumulação de pontos determina a sus-
pensão do exercício da atividade, da seguinte forma: 30 
pontos – 2 meses; 70 pontos- 4 meses; 100 pontos – 8 
meses; a partir de 130 pontos – 12 meses.
No entanto, caso o mestre frequente uma ação de for-

mação adequada, são anulados todos os pontos; caso 
não a frequente, eventuais novos pontos acrescem aos 
anteriores, determinando sempre a suspensão da ati-
vidade por 12 meses. Considera-se que esta punição 
é demasiada penalizante e este novo Decreto-Lei, tal 
como está, é injusto ser aplicado nos Açores, com as 
mesmas medidas dos outros países pois o nosso tipo 
de pesca é específico e, em muitas embarcações fa-
miliares, é muito diferente da pesca que se pratica no 
país e na maioria dos países Europeus. Os pescadores 
açorianos têm de se preparar para esta nova realida-
de, havendo necessidade de se promover muitas mais 
ações de esclarecimento.

Há um Amplo espAço pArA A AfirmAção dAs 
pequenAs e médiAs empresAs AgrícolAs de 

fAmíliA no mercAdo de portugAl

Será que o desenvolvimento rural é um conceito estranho às pessoas 
residentes na cidade a ponto de se poder ignorar a sua presença? 

Este trabalho serve para refletir sobre as escolhas de muitos imigran-
tes que sublinhando o desejo de voltar às origens perguntam se vale 
a pena. Com um adequado enquadramento e o apoio às pequenas ex-
plorações agricolas, produção de gado e mediante a implementação de 
uma organização adequada, vale a pena.
À partida há que questionar a consistência da ideia dominante esclare-

cendo se há efetivamente razões para aceitar que apenas a grande explo-
ração é capaz de produzir bens agrícolas em termos concorrenciais e se dá 
resposta à procura dos bens alimentares de que as famílias  e a sociedade 
necessitam. A resposta é obviamente negativa, uma vez que a postura da 
grande exploração não é isenta de fragilidades e sobretudo, porque há um 
amplo espaço para a afirmação das pequenas empresas agricolas de famí-
lia no mercado de Portugal e no mundo, justamente em áreas essenciais 
não cobertas pelas grandes explorações. 
Em reforço desta ideia a necessidade de tirar partido  da inovação em 

particular do uso das tecnologias de informação, dirigidas à agricultura 
ajudam a capacidade de resposta sem ideias feitas. Ignora-se as implica-
ções económicas e sociais que representa os produtos alimentares que são 
hoje produzidos por cerca de 290 000 pequenas e médias explorações e 
que representa cerca de 40% da atividade agrícola nacional.
 Há outras contribuições do trabalho dos agricultores que devem ser va-

lorizadas pelo mercado, como a segurança alimentar a nível regional, a 
salvaguarda de valores paisagísticos e da biodiversidade, que na riqueza 
e peculiaridade representa valores estéticos e expressão de cultura inesti-
mável e que, não obstante serem objeto de fruição gratuita, constituem o 
suporte de atividades económicas de primeira grandeza como o turismo. 
Para além disso a produção agrícola está na base da coesão do tecido eco-
nómico e social a nível regional através das relações entre os agricultores 
e os operadores doutros setores, que silenciosamente desaparecem quando 
as explorações agrícolas encerram a sua atividade.
Muitas atividades hortofrutícolas onde o trabalho manual pode ser racio-

nalizado mas dificilmente substituido por equipamentos mecânicos a custo 
compatível na produção de vinho, azeite ou leite onde os processos de ma-
nipulação são objeto de utilização de equipamentos de uso comum a que 
se segue a colocação da produção de forma competitiva em larga escala 
no mercado em resultado da agregação de numerosos pequenos produtores 
ou individualmente. A exploração de nichos de mercado designadamente 
a produção de variedades locais em que Portugal é particularmente rico é 
também uma área especialmente rentável; em Viseu os produtores vendem 
diretamente os seus produtos nos mercados, de terra em terra e nas feiras.
As pequenas e médias empresas agrícolas são geralmente apresentadas 

como avessas ao progresso, entendido em sentido amplo e ignoradas por 
uma parte da sociedade e responsáveis políticos e analistas por precon-
ceito e ignorância. As soluções que joguem a favor dos agricultores e dos 
interesses da própria sociedade são importantes: para a coesão económica 
e territorial, desenvolvimento das infra-estruturas e serviços de âmbito lo-
cal, a mobilização e organização dos agentes económicos e sociais locais e 
apoio à formação para a inovação e integração nos múltiplos processos de 
transição em curso no mundo rural.
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jorge correIA

o AtrAso no seu esplendor

Nos meus tempos de in-
fância em pleno interior 

beirão um dos meus progra-
mas preferidos era os Jogos 
sem Fronteiras. O trabalho 

de equipa, os desafios e a competitividade en-
tre países excitava o meu espírito levando-me 
a ver avidamente aquele programa. No entan-
to, e muitas vezes, a deceção ficava comigo de-
pois de ver a equipa portuguesa amplamente 
batida, deceção essa ainda mais intensificada 
quando os membros da equipa pareciam-me 
mal preparados ou pareciam levar aquilo le-
vianamente. Já na altura, ainda que de tenra 
idade, parecia-me nunca estarmos prepara-
dos ou levar seriamente as coisas, ainda que 
soubéssemos ao que íamos. 
Atualmente, e infelizmente, continuo com a 

mesma sensação em relação à nação lusa. Há 
uma incrível resistência a estudar e preparar o 
terreno para opções estratégicas; perdemos de-
masiado tempo em conversas fúteis, em consi-
derações infundadas. E quando as coisas cor-
rem mal, ou nem sequer correm, achamos piada 
caso não tenha havido consequências de relevo, 
ou atiramos as culpas para a esquerda ou para 
a direita. Nesta fase o sentimentalismo exalta-se 
ainda mais e ofusca qualquer réstia de razão que 
porventura ainda existisse. Com isto o presente 
corre e o futuro nunca chega.
A mudança do Infarmed, instituto que “tem por 

missão regular e supervisionar os sectores dos 
medicamentos, dispositivos médicos e produ-
tos cosméticos”, de Lisboa para o Porto, como 
anunciado pelo governo e autarquia portuense, é 
mais um caso de politiquice atrasada, de falta de 
preparação, de arbitrariedade na hora de decidir. 
Parece que nunca se aprende: dias ou horas de-
pois de se concorrer à agência europeia do me-
dicamento, concurso este com regras e critérios 
definidos (ainda que haja muito espaço de deci-
são política), assistimos ao anúncio da deslocali-
zação do Infarmed de Lisboa para o Porto, anún-
cio este vindo do nada, sem qualquer sustentação 
técnica ou qualquer razão política razoável que 
permita entender este processo. Esta ideia ain-
da fica mais sedimentada depois da entrevista de 
Maria do Céu Machado ao jornal Público, presi-
dente do Infarmed, escolhida pelo atual ministro 
da saúde, ter declarado que jamais soube desta 
decisão para além de um comentário “e se o In-
farmed viesse para o Porto?”, que ela não levou 
a sério, por parte do ministro da saúde Adalberto 
Campos num jantar no Porto.
Em vez de se gastar recursos em focus groups, 

painéis de cidadãos que entrevistam o primeiro 
ministro para avaliação de opções políticas, son-
dagens de opinião e outras de inclinação de voto, 
invista-se na avaliação concreta e no ensaio de 
medidas que podem ter impacto profundo na 
vida dos cidadãos e contribuintes. Enquanto 
assistimos, é certo que ainda timidamente mas 
cada vez mais presente, a uma forma de fazer po-
lítica nas democracias mais avançadas que per-

mite sustentar decisões e abrir ao escrutínio dos 
cidadãos as opções tomadas, o atraso da política 
portuguesa, que serve ao oportunismo e oportu-
nistas, prima ainda pelo capricho dos políticos e 
das influências que estes sofrem ou pretendem 
premiar. Acresce ainda o sentimentalismo ba-
rato, a manipulação desajeitada de expectativas 
ou de prioridades “simpáticas” para o voto. Esta 
forma de fazer política parece-me esgotada pela 
incapacidade de resultados que se tem visto. É 
um problema transversal a toda a sociedade por-
tuguesa, incluindo elites políticas da esquerda à 
direita. Há que renovar para recuperar o tempo 
perdido se se quiser construir um futuro melhor.
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22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área

6ª-fEira, 1 dE dEzEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Visita Guiada
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Visita Guiada
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Desfile de Bandas
 Filarmónicas
 1 de Dezembro - 2017
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Sexta às 9
0:30 Notícias do Meu País
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO, 2 dE dEzEMbrO           
1:30 Literatura Aqui
2:00 A Essência
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Sociedade Civil
6:30 Zig Zag
6:45 50 Graus
7:00 Ana Beatriz, Uma
 Caminhada Especial
7:15 Ilha das Cores
7:30 Ele Há Histórias
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:33 Network Negócios 2017
10:14 Portugal Que Dança
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 Savanna No Ar
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Filme a Designar

4ª-fEira, 29 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo É Economia
5:50 Como Tomar Decisões?
 Sociedade Civil
6:53 André Amálio
 Filhos da Nação
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:54 A Praça
11:43 A Minha Mãe Cozinha 
 Melhor Que a Tua - Diários
12:30 Portugal em Direto
13:59 Tech 3
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:48 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:49 Palavra aos Diretores
21:20 Brainstorm
22:05 Notícias do Atlântico
23:08 O Sábio
23:36 Janela Indiscreta
0:06 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
0:18 Carminho
 Grande Entrevista
1:08 Criar.pt
1:17 Hora dos Portugueses 

5ª-fEira, 30 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Carminho
 Grande Entrevista
5:53 Educação Ambiental
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
12:30 Portugal em Direto
14:00 Tech 3
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

pAI e FIlHA DA SemANA

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

linHA AbertA:
514 790.0251

publicidAde:
514 366.2888

domingo dAs 16H às 18H
5877 pApineAu, montreAl, qc

produtorA
rosA velosA

é sempre tempo de Aprender

certa vez alguém me con-
tou uma história inte-

ressante.
Ele estava sofrendo há anos 

por um transtorno ansioso, mas nunca teve 
coragem de dizer a ninguém, nem para a sua 
esposa com quem está casado há mais de de-
zassete anos. Embora seja um respeitado exe-
cutivo, fala cinco línguas e tem uma vasta cul-
tura, é governado pela sua emoção. Há cerca 
de sete anos ele tem ideias fixas de que tem o 
AIDS. A sua AIDS é virtual, não existe, é fru-
to da sua imaginação obsessiva. Talvez você 
esteja pensando: “mande-o fazer um exame 
que o problema está resolvido”. Nem sempre. 
O transtorno obsessivo às vezes manifesta-se 
como a ditadura da dúvida. Seus portadores 
duvidam de tudo, inclusive dos médicos e dos 
exames. 
A cada quinze dias ele faz exames para verifi-

car se tem o vírus AIDS. O exame dá negativo. 
Ele fica tranquilo uma semana, após esse pe-
ríodo começa a pensar que erraram no exame, 
que trocaram o seu sangue. Ele tem consciên-
cia de que não tem o vírus, mas a sua emoção é 
ingénua. Ela vive como se a pessoa fosse por-
tadora. É provável que haja mais AIDS, cân-

cer e enfartes virtuais mais do que reais. Feliz-
mente, após anos de solidão, ele teve coragem 
de se abrir e falar do seu sofrimento.
Agora existe um grande caminho para resga-

tar a sua saúde emocional. Existem médicos, 
advogados, professores universitários que pre-
cisam de abrir alguns capítulos da sua história 
com alguém, mas a sua vida é um livro fecha-
do.
Nunca se isole, mesmo que o seu problema 

não tenha nada a haver com os exemplos que 
estou citando. Não importa se você é jovem 
ou adulto, nunca tenha vergonha de falar de si 
mesmo. Não tenha medo de falar a linguagem 
da emoção. Não fale com toda a gente, cultive 
alguns amigos íntimos e fale com eles. Nunca 
se esqueça que o mestre da emoção estava a 
anos de luz da maturidade dos seus discípulos, 
mas mesmo assim ele falou abertamente sobre 
a sua dor aos seus íntimos amigos. Ele poderia 
disfarçar e escondê-la, mas não o fez. Se a pes-
soa mais saudável, sábia e inteligente que já 
pisou esta terra precisou de amigos para falar 
sobre as suas emoções, como é que uma pes-
soa espera ser saudável tendo a solidão como 
sua companheira? Descubra nas pessoas mais 
próximas o que elas lhe podem oferecer. Dê-
-lhes uma oportunidade. Não se considere um 
gigante no território da emoção.

doençA silenciosA

os números são assustadores. todos os 
dias são identificados mais de 200 no-

vos casos de portugueses com diabetes. As 
complicações da doença, que está a aumen-
tar no nosso país, são também responsáveis 
pelo internamento diário de 500 doentes, 
adiantou ao JN José manuel Boavida, presi-
dente da Associação Protetora dos Diabetes 
de Portugal e acrescente que, pela mesma 
causa, são amputados membros em mais de 
três pessoas por dia. 
“São números que têm de ser corregidos”, 

disse o especialista em endocrinologia e nu-
trição, defendendo a criação de um programa 
de combate à doença transversal a vários mi-
nistérios. Só a França está pior que Portugal, 
ocupa o primeiro lugar (10% da população), 
mas Portugal surge em segundo lugar na esta-
tística europeia relativamente à diabetes cró-
nica, com 9,3% da população com mais de 15 
anos afetada pela doença. E, segundo os da-
dos do Observatório Nacional da Diabetes, “se 
juntarmos as pessoas com diabetes às que têm 
pré-diabetes, o País ficará com 40% da popu-
lação afetada”.
As causas: peso a mais, falta de exercício e 

história familiar são fatores de risco da doen-
ça. Este ano a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), pôs o foco no Dia Mundial da Dia-
betes, que recentemente se assinalou, no sexo 
feminino. Em Portugal, a doença atinge 10,9% 
das mulheres e mais de 15% das grávidas têm 
diabetes gestacional. “Duas em cada cinco 
mulheres com diabetes estão em idade repro-

dutiva”, explicou José Luís Medina, destacan-
do que estas precisam de controlar a doença 
para evitarem “malformações no feto e abor-
tos”. José Manuel Boavida também acrescenta 
que, apesar de as mulheres valorizarem menos 
a diabetes, o número de casos cresce menos do 
que nos homens. A explicação tem a ver com 
o facto de as mulheres se preocuparem mais 
com a forma física: “Têm mais cuidado com a 
alimentação e praticam mais exercício físico”. 
Importante saber: 70% dos casos de diabe-

tes tipo II podem ser prevenidos através de 
mudanças comportamentais, como adoção de 
uma alimentação saudável e de exercício físi-
co. Uma em cada duas mulheres com diabetes 
gestacional terá diabetes tipo II entre cinco e 
dez anos após o parto, informa a OMS. Mulhe-
res mudam hábitos. As mulheres e as rapari-
gas são agentes-chaves para adoção de estilos 
de vida saudável e prevenir a diabetes tipo II 
no seio das famílias. Mas é preciso transmitir-
-lhes conhecimento e recursos para o poderem 
fazer. É essa a mensagem que a Organização 
Mundial de Saúde quer transmitir ao trazer o 
tema das “Mulheres e a diabetes: direito a um 
futuro saudável”.
Diabetes tipo I e tipo II: a diabetes surge 

quando o organismo deixa de produzir insuli-
na, a hormona que controla os níveis de açúcar 
no sangue (glicemia). Existem dois tipos: o 
tipo I é uma doença autoimune, na qual o or-
ganismo destrói as células que produzem insu-
lina; o tipo II é o mais comum, sendo causado 
por fatores genéticos associados a um estilo de 
vida menos saudável. 
Tenham todos um dia FELIZ e, cuidado com 

os excessos em tudo que fazemos…

AuguSto mAcHADo



A voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl                   mERcREDI, 29 novEmbRE, 2017  |  P. 5

INFormAÇÃo comuNItárIA

pASSAgem De ANo
FeStA ANImADA por
FlávIo DoS SANtoS

emeNtA: Acepipes, sopa, coquille st-jac-
ques, Filet-mignon com camarão, sobreme-
sa. À meia-noite bolo rei e espumante por 

mesa, e uma mesa de frutas e doces.
75 sócios | 80 não sócios.

reserve: s. nobre 438-502-5395
conceição: 514-255-4849

Apc: 514-844-2269, fAcebook

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

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.

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. 514-342-4373

festA de AngAriAção de fundos
A Comissão de festa do Espírito Santo da Santa Cruz or-
ganiza uma angariação de fundos para o Divino Espírito 
Santo da Santa Cruz que se realiza no dia 20 de janeiro 
de 2018 na Santa Cruz. A noite será animada pelo Eddy 
Sousa. Armanda 514-515-9857 | Alice: 514-695-8777.

festA de pAssAgem de Ano
Associação Cultural Recreativa Portuguesa De Lasalle 
organiza uma grandiosa festa de passagem de ano a 
31 de dezembro pelas 19h na sua sede com Tony Sou-
sa. Denise Palma 514-952-7892.

pAssAgem de Ano
O Clube Portugal de Montreal organiza a passagem de 
ano com muita música e uma emente preparada pelo 
restaurante Aldea. Para mais informações e reservas: 
514-844-1406.

os lesAdos do bAnif só têm Até
14 de dezembro pArA reclAmAr os seus direitos

com um prazo tão curto, cumpre alertar 
os milhares de cidadãos da comunidade 

portuguesa espalhados pelo mundo que se-
jam titulares de obrigações subordinadas e 
de ações do BANIF compradas com base em 
informações erradas prestadas pelos fun-
cionários dos bancos.
Vai fazer dois anos, precisamente no próximo 

dia 19 dezembro 2017, que o BANIF foi alvo 
de uma medida de resolução por decisão do 
Governo e do Banco de Portugal.
Desde então, os accionistas e obrigacionistas 

têm andado a lutar por uma solução. Em causa 
estarão mais de 3.500 investidores, em grande 
parte oriundos das regiões autónomas da Ma-
deira e dos Açores e das comunidades portu-
guesas, sobretudo na África do Sul, Venezue-
la, Estados Unidos e Brasil que poderão perder 
umas largas centenas de milhões de euros.
Mas existe uma última oportunidade para que 

os lesados do BANIF possam reclamar os seus 
direitos de indemnização e o dia 14 de dezem-
bro é mesmo o último dia para decidir. Se não 
o fizerem, esse direito prescreve.
Assim, os lesados do BANIF deverão, em 

tempo útil e de forma consciente, recorrer aos 
serviços de um Advogado que apresente uma 
notificação judicial avulsa ou uma ação judi-
cial nos tribunais competentes contra os res-
ponsáveis, sendo aconselhável que o façam 
pelo menos com alguma antecedência e isto 

porque a lei prevê um atraso de cinco dias para 
que as notificações ou citações sejam efectua-
das.
Por outro lado, se for implementada uma so-

lução semelhante à dos lesados do BES, os pa-
gamentos aos lesados do BANIF poderão ser 
antecipados. Mas é de extrema importância 
impedir a prescrição desses direitos o que só 
será possível através de um daqueles impul-
sos judiciais que, posteriormente, irá acionar 
os efetivos responsáveis pelas perdas que os 
lesados suportaram e continuam a suportar.
Apesar dos esforços desenvolvidos pelas vá-

rias entidades representativas dos lesados para 
se chegar a um entendimento com as entidades 
reguladoras e de supervisão, como é o caso da 
CMVM, por exemplo, a verdade é que nada se 
tem resolvido. Apesar da aparente boa vontade 
política em dar uma resposta a esta situação 
gravíssima, o certo é que os lesados do BA-
NIF, que confiaram num sistema que os preju-
dicou, continuam sem ser ressarcidos. E o pior 
é que o tempo vai passando e estas circunstân-
cias não suspendem o prazo de extinção dos 
direitos de indemnização dos lesados.
todavia, abre-se aqui - e até ao dia 14 de 

Dezembro - uma nova e derradeira janela 
de esperança para estas pessoas.

ANtóNIo DelgADo
Advogado
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noite de convívio e satisfação que 
nos deu o prazer de estarmos juntos 
por um bom motivo.
A evolução da música portugue-

sa no Canadá está profundamente 
ligada às condições económicas  e 
culturais de cada época. Luís Duar-

te acabou por se tornar um precioso 
aliado do comércio português, des-
de que chegou a Montreal em 1974, 
a convite de David Dias para tocar e 
cantar na sala nobre do Restaurante 
Solmar. Foi uma vedeta chegada de 
Lisboa, as pessoas gostaram e um 
mês depois de ter chegado, decidiu 
não voltar e a cultura portuguesa ga-

nhou muito com os seus 43 anos de 
êxitos no Quebeque. A divulgação 
do fado no Quebeque consolidou-
-se definitivamente sobretudo atra-
vés da figura de Amália Rodrigues 
e caberia em certas ocasiões ser 
acompanhada à guitarra por Luís 
Duarte e o Mestre Artur Gaipo. Já 
nas comemorações do 25 de Abril, 

assume protagonismo colhido por 
Gérald Godin Poeta e político com 
a gentileza de dizer: silêncio – Luís 
canta o fado. Jaques Chagnon na al-
tura deputado disse: estou motivado 

para visitar Portugal e o carismático 
cônsul Dr. Carlos Calder disse: este 
rapaz acabou de me fazer viajar até 
ao Clube de Fado em Lisboa.
A música marca tudo e Luís Duar-

HomenAgem A luís duArte

A História é 
feita por pes-

soas e a música ocupa um lugar 
de destaque nos quatro cantos 
do mundo. luís Duarte desmul-
tiplicou-se por milhares de con-
certos, consolidando o seu estilo 
musical, de voz e repertório com 
estreia aos 11 anos na Figueira da 
Foz. levou a música para além 
fronteiras: Angola, moçambique, 

América do Norte e Canadá.
No dia 18 de Novembro na Asso-

ciação Portuguesa do Canadá teve 
lugar a homenagem ao artista Luís 
Duarte, com uma sala cheia e como 
sempre o mais enriquecedor, o que 
realmente preencheu tudo foram as 

pessoas que vieram de longe, para 
participar na homenagem, que abor-
dou a vida e época do guitarrista e 
cantor. Apreciar o seu muito parti-
cular sentido de humor e dotado de 
uma grande humanidade. Foi uma 

mANuel De 
SequeIrA
roDrIgueS
Fotos de
Manuel Ribeiro
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te também participou em todos os 
eventos festivos portugueses liga-
dos ao calendário popular no Que-
beque, em festas de beneficiência,  
coletividades e junto de um público 

muito alargado. 
Francisca Reis teve a iniciativa, 

coordenou a homenagem com sala 
esgotada e conseguiu uma atmosfe-
ra de boa vontade, cálida e românti-
ca, sala com decoração sóbria e boa 

gastronomia em colaboração com a 
Direção da Associação Portuguesa 
do Canadá, Rádio Centre-Ville e o 
Jornal A Voz de Portugal. Apelou à 
comunhão entre Intérpretes, Músi-
cos e onde não faltou a nova gera-
ção de talentosos intérpretes como: 
Suzi Silva, Jason Coroa, Marta Ra-
poso, e os consagrados: António 
Horácio, António Moniz, Carlos 
Rodrigues, José João, Luís Costa, 
Nelson Moreira, Eddy Sousa, Júlio 

Félix, Paulo Ferreira, Rosie Santos 
e o som estava a cargo de Sylvio 
Martins.
Gradualmente chegou o momento 

de Luís Duarte subir ao palco com o 

seu vincado caráter de intervenção 
para tocar, cantar e foi o culminar 
da sua homenagem: Francisca Reis, 

grata pelos feitos da carreira artísti-
ca do Luís, pela presença do públi-
co e sempre a pensar na identidade 
cultural dos portugueses, Elizabeth 
Carreiro Martins em nome da As-
sociação Portuguesa do Canadá, 

deixou a profecia para que o Luís 
mantenha vivo o seu espírito artís-
tico, Manuela Pedroso questionou 
o lugar das associações na vida de 
Luís Duarte, Conceição Rosário um 
gesto de gratidão e amizade, David 
Dias - teimoso herdeiro cultural do 

Solmar, agradeceu o trabalho artís-
tico do Luís que voltou ao Solmar 
nos fins de semana, Luís Tavares 
Belo um personagem do universo 
cultural, partilhou a sua amizade 
com o Luís porque gosta que na 
terra haja música. O público cele-
brou com alegria e a reportagem 
de imagem é um trabalho do artis-

ta Manuel Ribeiro. Rosie Santos e 
a sua história de amor com o Luís, 
que lêem os tercetos finais de certos 
cantos juntos. Luís Duarte agrade-
ceu a todos a generosidade. 
Manuel Rodrigues foi convida-

do para animar o âmbito cultural e 
artístico da homenagem ao amigo 
Luís Duarte e ofereceu-lhe um con-
fiado tratamento protocolar. 
A festa de homenagem fez-se, ce-

lebrando a vida preenchida com a 
cultura e música portuguesa e os 

laços profundos de relacionamen-
to emocional e de confiança com a 
sociedade, que nos ajuda a viver 
mais e melhor.
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lAncAmento do livro “pinto pAlAvrAs - poemAs de mim e de ti” dA 
escritorA AçoriAnA AnA isAbel ArrudA ferreirA

teve lugar 
sexta-feira no 

centro comuni-
tario Santa Cruz 
o lancamento do 
mais recente livro 

“Pinto Palavras - Poemas de min e 
de ti”, autoria de Ana Isabel Arruda 
Ferreira. Uma iniciativa da Coor-
denação do Ensino Português no 
Canadá, em parceira com os Ami-
gos da Biblioteca José d’Almansor.  
Apresentação de Adelaide Oliveira 
e Inês Faro. momento musical de 
música tradicional dos Açores com 
o José melo. 
Ana Isabel nasceu e vive em Pon-

ta Delgada, Licenciada em Ciências 
da Educação, Pós-graduada em Ad-
ministração Escolar, Formadora nas 
áreas de Administração Educacional, 
Organização do Sistema Educativo, 
Supervisão Pedagógica, Didáticas 
Específicas do Ensino Básico, Práti-
cas de Administração Escolar.
Ana Isabel é Presidente da Associa-

ção Açoriana da Educação pela “Arte 
Boneca de Trapos”, autora e encena-
dora de pecas de teatro para crianças. 
Recebeu em 1979 O Prémio Litera-
rio, atribuído pela Direção Regional 
da Juventude dos Açores. Lançou 

em 2014 o livro infantojuvenil “A 
Viagem do Pai Natal aos Açores”. 
Ana Isabel atualmente colabora com 
o Jornal Portuguese Times em Lon-

don, Ontário. Ana Isabel tem alma 
de poeta, escreve em liberdade. Com 
naturalidade, logo, com simplicidade, 
sobre as nossas ilhas Açorianas e das 
nossas gentes com um dom natural de 
palavras transparentes, palavras belas 
como o azul do mar, palavras verda-
deiras como o verde da terra, pala-
vras simples com tanto poder. A sua  
poesia toca especialmente na alma 
dos leitores de origem açoriana, a sua 
poesia tem história que os leitores 
possam se relacionar, a sua poesia é 
alegria de ser, de estar,  de viver, viver 
apaixonada por ele, apaixonado por 

ela, por nos. Ana Isabel tem poesia na 
alma.
Ser poeta é um estado de espírito. 

Um bom poeta tem poesia na alma. 

Escrever poesia é um exercicio emo-
cional. Da mesma maneira que os 
poetas tem seu jeito de sentir e es-
crever os leitores têm sua maneira de 
ler e sentir. A diferença é exatamen-
te essa, quem escreve primeiro sen-
te o que lhe vai na alma, e transpõe 
esse sentimento para o papel. Quem 

lê, percorre o caminho contrário, ou 
seja primeiro lê o que tem diante dos 
olhos, e depois vai analizar o efeito 
que o escritor provocou em sua alma. 
E aí está a diferença. Nem todos têm 
o mesmo sentir. 

Ser mulHer
Deixa-me ser mulher
Deixa-me ser amada e desejada
Deixa-me ser amiga encantada
Deixa-me ser mãe e embalar
A vida, o amor e uma flor.
Deixa-me ser fogo e lava
Que salta e abrasa.
Deixa-me ser mulher e voar
E na água mergulhar
Ardente e calma.

Deixa-me ser
Deixa-me ser eu
E feliz descobrir o meu ser
Deixa-me ser mulher
Mulher horizonte
Mulher poema
Mulher tudo.

FrANcIScA reIS
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grupo folclórico
português de montreAl

o Grupo Folclórico Português 
de montreal, tem ao longo 

dos últimos apostado na repre-
sentação de várias regiões. Fazê-
mo-lo no respeito mais profundo 
daquilo que é a essência mesmo 
do folclore. 
Para nós folclore é  muito mais 

do que trajes, danças e música; é a 
defesa da cultura através da descri-
ção dos usos, costumes, crenças e 
histórias dos habitantes de cada re-
gião representada pelo nosso grupo. 
Apostamos acima de tudo na  ami-
zade entre os nossos membros e o 
respeito pelo trabalho de todos mas 
também admiração pelo trabalho 
desenvolvido por cada grupo cul-
tural da nossa terra. Defendemos a 
amizade entre os grupos, estivemos 
e estamos  sempre disponíveis para 
colaborar nas suas organizações. 
Temos alguns elementos que parti-
cipam e fazem parte de outros gru-
pos, o que não é para nós fonte de 
discórdia. Fomos informados que o 
Rancho Folclórico os Campinos do 
Ribatejo teria sido alvo de infâmias, 
através de uma carta anónima com 
uma mensagem de muito mau gos-
to, acompanhada de uma fotogra-
fia do nosso grupo Lembranças do 

Ribatejo (foto que se encontra no 
facebook) e sabendo que pelo me-
nos numa outra ocasião membros 
daquele rancho se queixaram de te-
rem recebido outra mensagem anó-
nima, contendo imagens obscenas, 
deixando subentender que seriam 
membros do nosso grupo a fazê-lo, 
isso sem a menor prova. Curiosa-
mente estas informações são sem-
pre transmitidas por terceiros, e 
nunca a direcão daquele rancho nos 
contactou. Parece-nos importan-
te fazer este comunicado público:  
O Grupo Folclórico Português de 
Montreal, lamenta imenso esta si-
tuação e que estejam a ser alvos de 
tais gestos, que em nada dignificam 
o Folclore nem aqueles que ao mes-
mo dedicam o seu tempo.  Em carta 
enviada aos dirigentes  do Rancho 
Campinos do Ribatejo instigámos a 
direção daquele grupo a apresentar 
queixa policial e disponibilizámo-
-nos a fazê-lo de forma conjunta, 
por nos dissociar-mos completa-
mante da forma e do conteúdo deste 
tipo de ações. Não pactuamos com 
tais gestos ou atitudes. Acreditamos 
e trabalhamos para que a defesa da 
nossa cultura em geral e do folclore 
em particular, seja levada a níveis 
superiores. A Direção do Grupo 
Folclórico Português de Montreal.

rAFAel gASpAr

cozido à portuguesA nA Apc
com um cHerinHo de flAmenco

Domingo pas-
sado a APC 

foi ponto de en-
contro para um 
típico cozido à 

portuguesa, é talvez o prato tra-
dicional mais famoso. A APC con-

seguiu juntar amigos e membros 
num ambiente familiar e de ale-
gria e confraternização de  dan-
çarinas de flamenco.
O almoço iniciou-se com as boas 

vindas por Elizabeth Carreiro. O 

prato ideal delicioso cozido à por-
tuguesa para um dia frio foi confe-

cionado pela equipa da APC. 
Após o delicioso almoço Jú-
lio Lourenço subiu ao palco 
ficando a cargo de animar to-
dos presentes. Um grupo de 
meninas e senhoras abrilha-
taram a sala com um espetá-

culo de Flamenco. A partir do mês 
de janeiro a APC vai oferecer cur-
sos de Flamenco através da escola 
de dança de Júlia Cristina www.ju-
liacristina.com

FrANcIScA reIS
Fotos Manuel Ribeiro
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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

antÓniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- Invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. Gonçalves

IMportADorES

agência
AlgArve

rEStAurANtES

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMBAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 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

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
28 DE NOVEmBrO DE 2017

1 euro = cAD 1,531910

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

SErVIçoS fINANCEIroS

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

jAmeS lyNg ADult ceNtre
5440 NOtrE DAmE WESt, 
mONtrEAl, QC  H4C 1t9  

 (514) 846-0019
WWW.JlAC.CA

curSoS De líNguA INgleSA báSIco
INScrIÇÕeS Do curSo INglÊS báSIco De mANHÃ

DAtAS: 5, 6, 7 DE DEzEmBrO, 2017 DAS 8H ÀS 14H

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

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

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

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

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

Act quickly and register for one of our October programs. 

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

We offer:   

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

**Visit our website for Admission Requirements.**  

                              

** coNveNIeNtemeNte locAlIzADo:
- Metro Lionel Groulx  Express Bus 191 
- Metro Vendome  Bus 37
- Metro St. Henry  Bus 36

Um DOS SEGUINtES DOCUmENtOS (OrIGINAIS) SErÁ EXIGIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HorárIoS Do curSo De INglÊS báSIco
manhã: De 4 de dezembro até 23 de março de 2017

De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

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

Preço inclui os livros necessários para os cursos

umA DAS SeguINteS provAS De reSIDÊNcIA No québec
(NO OrIGINAl UNICAmENtE) SErÁ EXIGIDO:
• Cartão de seguro de saúde
• Carta de condução
• Fatura de electricidade (Hydro)

Se vocÊ NASceu ForA Do pAíS, 
o Seu PASSAPOrtE SErÁ EXIGIDO

EsPEcial
2018

infOrME-sE
nOs

EsPEciais
dO

guia
dO

cOnsuMidOr
514-284-1813
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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

SErVIçoS

Precisa-se de homens e mulheres 
com experiência em limpeza escri-

tórios de companhias a tempo intei-
ro 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.

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

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

Classificados e pequenos anúncios
uMA ESColhA CErtA... tElEfoNE 514-284-1813 Necrologia

VENDE-SE

EMprEGoS

PrOPriEdadE à vEnda nO algarvE 
Na freguesia da Mexilhoeira-Grande, com uma super-
fície de 40 000 metros quadrados a qual possui uma 
casa em ruínas, mas com possibilidade de 200 metros 
de reconstrução. Situada entre as cidades de Porti-
mão e Lagos e a dez minutos das mais importantes 
e emblemáticas praias Algarvias bem como, dos mais 
famosos terrenos de Golfe. contacte 514-830-8448.

† dEOlinda gOMEs

Faleceu em Anjou, no dia 26 de novembro com 95 anos 
de idade, a Sra. Deolinda Gomes, natural das Quatro 
Ribeiras, Terceira, Açores, esposa do já falecido João 
Gomes. Deixa na dor suas filhas Durvazina, Juvenália 
(Nick Carlone), Elsa (David Couto), Ocelina (Francisco 
Goudinho). Netos/as Mário, Richard, Steven, Marlene, 
Patrick, Melissa e seus cônjuges. Bisnetos/as Mark, 
Lisa, Annabelle, Clara, Ariana, Amanda, Luna e Amélia. 
Sogra dos já falecidos João Fonseca e António Manuel 
da Rocha. Sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira, 29 de novembro 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, quinta-feira a partir 
das 8h30, seguir-se-á o funeral às 10h na igreja San-
ta Cruz. Irá a sepultar em cripta no mausoléu La Paix 
no Cimetière Repos St-François. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

urgEntE: Precisa de senhora para trabalhar ao bal-
cão com conhecimento em charcuteria e fazer sandes. 

514-842-3558

cuisiniErs/cuisinièrEs
En cuisinE POrtugaisE

Nous recherchons un candidat pour un poste de Cuisi-
niers/cuisinières en cuisine portugaise pour restaurant 
situé sur le Plateau-Mont-Royal. Le candidat devra fai-
re preuve d’excellence,  d’innovation, d’indépendance 
et de créativité. Capacité de préparer des spécialités 
portugaises, accompagner le chef dans la création et 
préparation des menus, organisation et nettoyage de la 
cuisine et les aires de travail. Diplôme d’études secon-
daires, trois ans d’expérience dans la préparation des 
aliments portugais dans un établissement commercial 
ou restaurant portugais. Certificat de qualification de 
chef du Canada ou du Portugal est un atout. Temps 
plein, jour/soir/fin de semaine. 

contacter 514-843-6464



P. 12 | QUARTA-FEIRA, 29 DE novEmbRo DE 2017                              A voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

sagitáriO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa 
Vitória. Amor: Não desespere, porque quando menos se espera 
surgirá o romance na sua vida. Saúde: Está neste momento a 
passar um período de bem-estar. Dinheiro: Nem sempre a vida 

nos corre bem. Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

caPricÓrniO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Para os 
que não tiverem par, há a possibilidade de se apaixonarem. 
Saúde: Cuidado com a alimentação. Dinheiro: Será 

ajudado na sua profissão. Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

aquáriO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que 
julgava já estar esquecida poderá novamente invadir 
o seu coração. Saúde: Seja mais seletivo com a sua 

alimentação. Dinheiro: Período favorável. Números da Sorte: 8, 
17, 22, 39, 44, 48.

PEiXEs: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não 
é nada alarmante. Saúde: Muito favorável, aproveite e 
pratique exercício físico. Dinheiro: O seu esforço a nível de 

trabalho será recompensado. Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

carnEirO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a 
mal certas coisas que lhe digam. Saúde: Imponha um pouco 
mais de disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência 

para gastos excessivos. Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

tOurO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, 
Honra. Amor: Este é um bom período para conquistas, 
use e abuse do seu charme. Saúde: Andará com o 
aparelho respiratório fragilizado, seja prudente. Dinheiro: 

Poderá sofrer uma mudança repentina no seu trabalho, esteja 
atento. Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

gÉMEOs: Carta Dominante: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Não se deixe influenciar por terceiros, poderá 
sair prejudicado. Saúde: Cuidado com os seus ouvidos. 
Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de investir as 

suas economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

caranguEjO: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar encontra-
se bom. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica. 
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura. 

Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEãO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: A amizade dos seus amigos 
estará agora muito evidenciada. Saúde: Possíveis problemas 
de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir 

todos os seus objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

virgEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Não dê demasiada confiança a quem 
não conhece. Saúde: O cansaço e o stress não são nada 
benéficos para a sua saúde física e mental. Dinheiro: Tudo 
estará equilibrado. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

balanÇa: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Momento em que estará confiante e, por 
isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas relações. 
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão 

surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar 
os seus objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrPiãO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por antecipação! O 
que tiver de ser, será! Saúde: Descanse, olhe pela sua 
saúde. Dinheiro: Não gaste mais do que pode. Números 

da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

horóSCopo mAriA HelenA mArtins
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lembrA-se do luso-stArs?

quem vivia em montreal 
nos anos setenta e oitenta 

conhecia bem o nome luso-
-Stars. mas para quem chegou mais tarde tal-
vez este nome meio inglês, meio português lhe 
seja estranho. Aqui vai um pouco sobre essa 
equipa de futebol que deu grande alegrias  aos 
seus fãs.
O nome Luso-Stars que significa  estrelas lusas, 

foi uma equipa de futebol  muito conhecida no 
Quebeque, fundada em 1971 por portugueses que 
já tinham jogado ao futebol no Sporting Clube 
Açores e depois no  Luso Sporting. Nenhuma des-
tas duas equipas chegou ao nível do Luso-Stars 
que competiu como semi-profissional. 

Foram campeões algumas vezes e finalistas mui-
tas.  À conversa com Manuel Aníbal Alves Dias,  
que apenas jogou um ano na equipa mas fez parte 
da direção durante muito tempo, descobri que o 
Luso-Stars foi até Portugal onde disputou alguns 
jogos. Eu cresci a ouvir a minha mãe a falar do 
Luso-Stars. Contava-me e ainda recorda os serões 
passados na Associação Portuguesa do Canadá, 
casa do Luso-Stars após um jogo, numa festa ou 
reunião. Muitas máquinas de roupa lavou a minha 
mãe  antes da direção decidir pagar para mandar 
lavar. O meu pai João  Carreiro também  fez parte 
da direção nos anos setenta, era eu uma cacho-
pa. Não foi jogador, nem treinador. Foi como me 
disse há pouco tempo  o antigo diretor Fernando 
Santos “o moço do balde de água”. Aquele que 
ia  de balde na mão ao auxílio dum jogador quan-
do se aleijava, fazia uma massagem numa perna e 
aplicava gelo. O massagista do Luso-Stars como 

está escrito numa das revistas que a 
equipa fazia anualmente.
Perguntei ao treinador  do Luso-

-Stars o que é que ele recorda da sua 
passagem pela equipa. Respondeu-
-me os bons momentos que passou 
e as amizades que fez  e que conti-
nuaram mesmo depois do fim da 
equipa nos anos noventa. Como em 
qualquer grupo seja ele desportivo 
ou cultural, existem sempre opiniões 
diversas para não dizer discórdias, o 
que é normal. Contudo, numa coisa 
estão de acordo esses três homens 
que dedicaram muito tempo e tra-
balho sem falar dos sacrifícios que 
fizeram pela equipa. Isto é que o 
Luso-Stars foi uma grande equipa, 
com grandes jogadores e bons adep-
tos e apoiantes. As casas de comér-
cio como a Arca e o Café Portugal, 
apenas para nomear duas, apoiaram 
e muito o Luso-Stars. Sem a ajuda 
financeira dos comerciantes portu-
gueses o Luso-Stars não poderia ter 
feito muitas coisas. 
Haverá no dia 9 de Dezembro na 

Associação Portuguesa do Canadá 
um jantar do Luso-Stars. Venha ver 
e conviver com  antigos jogadores, 
diretores e treinadores que fizeram 
do Luso-Stars a grande equipe que 
foi. Para mais informações pode 
contactar a Associação Portuguesa 
do Canadá.

elIzAbetH
cArreIro
mArtINS

Máquina quE dEtEcta ladrÕEs
Cientistas inventaram uma máquina que detectava la-
drões e decidiram testá-la. Levaram a máquina para a 
Alemanha e, em apenas 15 minutos, a máquina detectou 
800 ladrões.
Levaram a máquina para a Colômbia e, em apenas 10 
minutos, a máquina detectou 1000 ladrões.
Levaram a máquina para o México e, em apenas 5 minu-
tos, a máquina detectou 1200 ladrões.
Como último teste, trouxeram a máquina para Portugal 
e colocaram-na mesma em frente à Assembleia da Re-
pública. Em menos de 2 minutos… Um político roubou 
a máquina.
PriMEirO MinistrO assistE a ManifEstaÇãO
O Primeiro Ministro e a sua secretária encontram-se no 
topo de um arranha-céus, de onde assistem à manifes-
tação da população insatisfeita. Diz o Primeiro Ministro:
- Sabes… Eu só queria conseguir fazer esta gente toda 
feliz!
E responde a secretária:
- Hmmm… Então porque é que não saltas?
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o tempo nAtAlício já cHegou
SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

o tempo natalício é sem-
pre um momento mági-

co para as família através do 
mundo, especialmente nos 
Estados Unidos com pessoas 

“Carolers” nas ruas, encontrar o Pai Natal, 
ver e espreitar o que as crianças gostam para 
fazer uma surpresa no dia de Natal. Nos úl-
timos anos, o último fim de semana do mês 
de novembro é o início das grandes vendas 
“BlACK FrIDAY”, aqui, em montreal e 
no Quebeque, é o “vendredi fou”, bastante 
diferente porque aqui os especiais nunca es-
tão tão fortes como os Estados Unidos, mas 
apesar de tudo isso aproveitamos 2 ou 3 es-
peciais.
Mas o tempo mais importante não são as com-

pras mas sim os filmes de Natal. Todos os anos  
apanhamos 20 a 30 filmes de natal e todas as 
noites e aos fins de semana estamos a ver estes 
filmes, alguns clássicos outros do canal Hall-
mark. Com um bom café ou chá e,... claro, pi-
pocas, nada é melhor que ver um filme de amor, 
de bondade, de amizade e sentir o bom senti-
mento natalício.
Este fim de semana foram filmes românticos, 

marry me at christmas (Casa-me comigo no 
natal). Organizar um casamento no Natal é um 
verdadeiro delírio para a namorada nupcial Ma-

Ela fica desesperada por encontrar a árvore 
perfeita. Numa noite ela estava a ler as cartas 
para a menina do Natal e esta carta apresenta 
a mais bela árvore de Natal e ela vai a pequena 
aldeia para trazer a árvore onde ela fia a saber 
que o pai do jovem não está disposto a se se-
parar da árvore. Enquanto as faíscas voarem, 
ela será forçada a enfrentar o que ela realmente 
representa, e, o que é sentir o espírito de Natal.
Finding Santa (Achar o Pai Natal), Jessica 

ficou encantada de organizar o Natal da cidade 

delena Krug. Ela adora o desafio de encontrar 
o vestido perfeito para a noiva e orquestrar um 
evento requintado. O que Madelena não espera-
va era encontrar o irmão da noiva, a estrela de 
cinema Johnny Blake. Johnny chegou à cidade 
para ajudar a sua irmã e apaixonou-se por Ma-
delena. O resto deves ver o filme! 
miss Christmas (A menina do Natal), o ape-

lidado de “Miss Christmas”, a buscadora oficial 
da árvore de Natal para Radcliffe Tree na cida-
de de Chicago. 

da Nova Inglaterra depois que a sua mãe mor-
reu. O evento principal é o desfile no dia de Na-
tal, e que o Pai Natal cumprimenta a multidão. 
Nos últimos 30 anos, Henry, dono de uma fa-
mosa Escola de Santa “Pai Natal”, interpretou 
St. Nick. Quando Henry aleijou-se, e todos os 
outros que ele treinou já estão reservados, Jessi-
ca está numa situação difícil. O único substituto 
possível é o filho de Henry, Ben, um motorista 

de Uber que nunca quis ser “Pai Natal”. De-
sesperada, Jessica foi procurá-lo para que ele 
venha ajudá-la.
the Sweestest Christmas (O Natal docinho), 

quando Kylie Watson (Chabert) descobre que 
ela chegou às finais do “American Gingerbread 
Competition”, ela pensa que o seu espírito com-
petitivo finalmente valeu a pena e espera que 
a publicidade a ajude a dar início ao seu novo 
café. Há apenas um problema - o forno que ela 
deveria usar ardeu por causa das crianças. 
Determinada a entrar nesta competição, ela 

aproxima-se de Nick, antigo namorado da esco-
la de culinária que é proprietário de uma pizza-
ria familiar. Nick permite que ela use o seu for-
no de pizza industrial durante a noite para criar 
suas ambiciosas confeções de pão de gengibre. 
À medida que os dois relembram os sonhos de 
sua juventude, seu romance é reavivado. Mas 
assim que Kylie está à frente de tomar o grande 
prêmio - e abraçar o amor verdadeiro - as coisas 
ficam complicadas quando o seu ex-namorado 
leva passos drásticos para conquistá-la. Kylie 
percebe que deve abraçar o Espírito do Natal 
ou arriscar-se a perder o concurso e o seu novo 
amor.
Hoje são este quatro filmes que eu apresento, 

mas há muitos, gostaria de publicar qual filme 
de natal gosta mais, e porquê? Enviem por e-
-mail red@avozdeportugal.com ou carta para o 
jornal quer seja para adultos ou para crianças, 
haverá uma prenda para o grande vencedor.
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 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.d Sporting 3-1 Olympiacos
 grP.c Atlético Madrid 2-0 Roma
 grP.d Juventus 0-0 Barcelona
 grP.b Anderlecht 1-2 Bayern München
 grP.b Paris SG 7-1 Celtic
 grP.a FC Basel 1-0 Man. United
 grP.c Karabakh 0-4 Chelsea
 grP.a CSKA Moskva 2-0 Benfica

uEfA ChAMpIoNS lEAGuE     2017/2018

23/11 grP.b Partizan 2-1 Young Boys
 grP.b Skenderbeu 3-2 Dynamo Kyiv
 grP.a Maccabi Tel Aviv 0-2 Slavia Praha
 grP.c Ludogorets Razgrad 1-2 Basaksehir
 grP.c Braga 3-1 TSG Hoffenheim
 grP.E Everton 1-5 Atalanta
 grP.f Sheriff 1-0 Zlín
 grP.d Milan 5-1 Austria Wien
 grP.d AEK 2-2 HNK Rijeka
 grP.E Lyon 4-0 Apollon Limassol
 grP.j Athletic 3-2 Hertha BSC
 grP.k Nice 3-1 Zulte Waregem
 grP.l Rosenborg 0-1 Real Sociedad
 grP.i Red Bull Salzburg 3-0 V. Guimarães
 grP.l Zenit 2-1 Vardar
 grP.k Lazio 1-1 Vitesse
 grP.j Ostersunds FK 2-0 Zorya
 grP.g FC Lugano 1-0 Hapoel Be´er Sheva
 grP.f Lokomotiv 2-1 FC Kobenhavn
 grP.g Plzen 2-0 Steaua Bucuresti

EuropA lEAGuE     2017/2018

1-cOrinthians 72 37 21 9 7 50 29
2-PalMEiras 63 37 19 6 12 61 42
3-grêMiO 62 37 18 8 11 52 32
4-santOs 62 37 17 11 9 41 31
5-cruzEirO 56 37 15 11 11 45 37
6-flaMEngO 53 37 14 11 12 47 37
7-vascO 53 37 14 11 12 38 46
8-bOtafOgO 52 37 14 10 13 43 40
9-chaPEcOEnsE 51 37 14 9 14 45 48
10-atlÉticO MinEirO 51 37 13 12 12 48 46
11-bahia 49 37 13 10 14 49 47
12-sãO PaulO 49 37 13 10 14 47 48
13-atlÉticO ParanaEnsE 48 37 13 9 15 42 43
14-fluMinEnsE 46 37 11 13 13 49 52
15-vitÓria 43 37 11 10 16 49 56
16-cOritiba 43 37 11 10 16 41 49
17-sPOrt 42 37 11 9 17 45 58
18-avaÍ 42 37 10 12 15 28 47
19-POntE PrEta 39 37 10 9 18 36 50
20-atlÉticO gOianiEnsE 35 37 9 8 20 37 55

  P J V E D  GM  GS
brASIleIrÃo

TAçA DA LIGA - FASE DE GRUPOS

2017/12/13 sporting 10:00 vilaverdense fc
  Moreirense 10:00 santa clara
  caldas 10:00 académica
  u. Madeira 10:00 desp. aves
  Marítimo 10:00 cova da Piedade
  Rio Ave 10:00 Benfica
  sc Praiense 11:00 farense
2017/12/14 fc Porto 15:15 v. guimarães

TAçA DE PORTUGAL - OITAVOS-DE-FINAL

mAjoR lEAgUE soccER 2017
final (WEst)
 1ª MãO  2ª MãO
Houston D.-Seattle S.     0-2  30/11  22:00
final (East)
 1ª MãO  2ª MãO
Columbus Crew-Toronto FC     0-0  29/11  19:20

f1: VAltteri bottAs vence em Abu dHAbi

no Adeus de filipe mAssA à formulA 1

mesmo a última etapa da 
temporada 2017 da Fór-

mula1, esta disputada no fa-
moso e incrível circuito de AS 

mArINA ,em Abu Dhabi, teve mais uma do-
bradinha da mercedes. Desta feita com Valtteri 
Bottas na frente, que liderou a prova de ponta 
a ponta. lewis Hamilton mesmo com um novo 
motor e muito mais rápido que o seu compa-
nheiro de equipa não conseguiu atacar (ou me-
lhor preferiu ) não atacar e finalizou a prova em 
segundo, com Vettel em terceiro.
Mesmo com a vitória, Bottas não conseguiu alcan-

çar Vettel no campeonato e o alemão ficou com o 
vice-campeonato. Felipe Massa, que fez sua última 
corrida na Fórmula 1, finalizou em décimo, soman-
do mais um ponto para a Williams. “Estou muito 
Feliz e orgulhoso de tudo quanto consegui na Fór-
mula 1 durante estes 16 anos, das incríveis corridas 
e das ótimas pessoas que conheci no paddock, bem 
como ter corrido com os melhores pilotos do mun-
do. Para ser honesto tenho muita sorte de ter tido 
tudo isso na minha vida. Então agradeço à minha 
família e a DEUS por todas estas oportunidades 
incríveis”, disse Filipe Massa no final da corrida e 
no seu adeus à F1. Obrigado Filipe pelos bons mo-

mentos vividos ao longo destes anos o qual sempre 
esteve presente cada vez que o convidávamos para 
uma entrevista, uma foto ou mesmo um comen-
tário... longa vida e muita saúde. Mas passemos 
ao relato integral da corrida: Bottas largou bem e 
manteve-se nos comandos, Hamilton também con-
seguiu permanecer em segundo, com Vettel em ter-
ceiro. Na segunda curva, Magnussen rodou, mas 
voltou para a pista sem problemas. Felipe Massa 
chegou a perder a décima posição para Alonso, 
mas conseguiu recuperar ainda na primeira volta. 
Bottas estava rapidíssimo e abria vantagem sobre 
os seus mais diretos perseguidores. Nico Hulken-
berg levou uma punição de cinco segundos por 
ter ganho vantagem ao cortar caminho numa das 
imensas curvas. Entretanto e como habitualmente 
o sol despede-se de Abu Dhabi e a noite começava 
a cair no circuito de Yas Marina. Grosjean e Lance 
Stroll  travavam uma dura luta pela décima terceira 
posição. Na 12ª volta, finalmente o piloto da Haas 
superou o canadiano com uma uma bela manobra. 
Stroll ,queixando-se de falta de aderência nas rodas 
traseiras foi para as boxes e colocou pneus super-
macios. Outra batalha acontecia na pista, esta entre 

Felipe Massa e Fernando Alonso, disputa que valia 
a décima posição e mais um duelo entre os dois, 
tal como havia acontecido no último Grande Pré-
mio no Brasil, Alonso era mais rápido, mas Felipe 
Massa  mantinha-se à frente do espanhol. Na 16ª 
volta, os comandantes da prova começaram a pa-
rar para troca de pneus. Raikkonen foi o primeiro, 
ele ocupava a quinta posição, atrás de Daniel Ric-
ciardo. Pierre Gasly rodou sozinho na última curva 
e ficou atravessado na pista, o francês retornou à 
prova sem problemas, mas baixou para 17ª. Daniel 
Ricciardo foi para as boxes na 20 volta, o austra-
liano manteve-se em quarto lugar. Uma volta de-
pois, foi a vez de Vettel parar. Ricciardo, que tinha 
acabado de parar, abandonou a prova com proble-
mas hidráulicos embora tivesse dado um toque no 
muro de  proteção da pista. O líder Valtteri Bottas 
parou na 22ª volta. Filipe Massa também foi para 
as boxes mudar de pneumáticos e voltou a frente 
de Alonso,o  qual já tinha feito a sua parada. Mas 
o espanhol conseguiu superar o brasileiro. Hamil-
ton parou na volta 25, voltando em segundo. Na 
30ª volta, Hamilton diminuía para menos de um 
segundo sua desvantagem para Bottas e já podia 
abrir a asa. O britânico chegou tão forte em Bottas, 
que errou a travagem ,saindo da pista. A distância 
entre o dois voltava a ser mais de um segundo. Na 
33ª volta Sainz finalmente parou nas boxes. Mas 
a Renault errou a paragem  e não apertou (como 
devia) a porca da roda do espanhol, obrigando-o 
assim ao abandono. Grosjean também parou e com 
isso Massa retornou para a zona de pontuação. Na 
40 volta, Hamilton voltou a ficar a menos de um se-
gundo de Bottas. O finlandês percebeu a aproxima-
ção de Hamilton e com  uma série de voltas mais 
rápidas conseguia uma vantagem de 1.7 segundos. 
A lideranca da Mercedes era tão grande nesta pista, 
que Vettel, em terceiro, acumulava um atraso de 20 
segundos atrás dos Flechas de Prata. Bottas venceu, 
mas não conseguiu o vice-campeonato, que ficou 
com Vettel. Hamilton terminou em segundo, com 
Vettel em terceiro. Lance Stroll terminou na 18ª 
posição depois de ter conhecido vários problemas 
no seu monolugar. Neste preciso momento ainda se 
desconhece o novo companheiro de Lance. Fala-se 
em Roberto Kubica mas creio ser mais uma (boca) 
no padoock a seguir. Muitas modificações serão 
feita para 2018 nos monolugares, como os pilotos, 
mas nós cá estaremos para vos informar no devido 
momento. A McLaren e Fernando Alonso terão um 
novo motor deixando a Honda de motorizar a equi-
pa britânica, sendo substituída pela RENAULT.
reSultADoS FINAIS gp, Abu DHAbI:
1-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
2-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
3-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
4-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
5-Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)
10-Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)
É verdade, mais uma época deste maravilho-

so mundo do Automóvel que termina! A todos 
os meus leitores, que nos seguiram neste que é 
o vosso jornal A VOz de POrtUGAl (o único 
a descrever a FÓrmUlA 1 em língua Portu-
guesa no Canadá) todo ao longo do calendá-
rio de 2017 o meu muito obrigado. Ao Sylvio 
martins pelo seu profissionalismo na redação o 
meu abraço amigo com a promessa que cá es-
taremos a 25 de março de 2018 no Grande Pré-
mio da Austrália, Feliz Natal e Bom Ano 2018.

HélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

gruPO a j P
1-v. setúbal 1 3
2-braga 1 1
3-Benfica 1 1
4-Portimonense 1 0

gruPO b j P
1-u. Madeira 1 1
2-belenenses 1 1
3-Marítimo 1 1
4-sporting 1 1

gruPO c j P
1-ud Oliveirense 2 4
2-Moreirense 2 4
3-Feirense 2 1
4-V. Guimarães 2 1

gruPO d j P
1-leixões 2 4
2-rio ave 1 1
3-FC Porto 1 1
4-Paços Ferreira 2 1

2017/12/21
V. Setúbal vs Braga
Benfica vs Portimonense

2017/12/29
V. Setúbal vs Benfica
Braga vs Portimonense

2017/11/28 
U. Madeira 1-1 Belenenses
2017/12/21
Belenenses vs Marítimo
Sporting vs U. Madeira
2017/12/29
Marítimo vs U. Madeira
Belenenses vs Sporting

2017/11/11
V. Guimarães 1-4 UD Oliveirense
Moreirense 2-1 Feirense
2017/12/29 
Feirense vs UD Oliveirense
Moreirense vs V. Guimarães

2017/12/21
FC Porto 16:15 Rio Ave
2017/12/29
Rio Ave vs Leixões
2017/12/30
Paços Ferreira 16:15 FC Porto
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 P j v E d
1-Man. city 37 13 12 1 0
2-Man. united 29 13 9 2 2
3-Chelsea 26 13 8 2 3
4-Arsenal 25 13 8 1 4
5-Tottenham 24 13 7 3 3
6-Liverpool 23 13 6 5 2
7-Burnley 22 13 6 4 3
8-Watford 21 13 6 3 4
9-B&H Albion 16 13 4 4 5
10-Southampton 16 13 4 4 5
11-Huddersfield 15 13 4 3 6
12-Leicester City 14 13 3 5 5
13-Bournemouth 14 13 4 2 7
14-Newcastle 14 13 4 2 7
15-Stoke City 13 13 3 4 6
16-Everton 12 13 3 3 7
17-W. Bromwich 11 13 2 5 6
18-West Ham 10 13 2 4 7
19-Swansea City 9 13 2 3 8
20-Crystal Palace 8 13 2 2 9

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 38 14 12 2 0
2-internazionale 36 14 11 3 0
3-Juventus 34 14 11 1 2
4-Roma 31 13 10 1 2
5-Lazio 29 13 9 2 2
6-Sampdoria 26 13 8 2 3
7-Milan 20 14 6 2 6
8-Bologna 20 14 6 2 6
9-Chievo 20 14 5 5 4
10-Atalanta 19 14 5 4 5
11-Torino 19 14 4 7 3
12-Fiorentina 18 14 5 3 6
13-Cagliari 15 14 5 0 9
14-Udinese 12 13 4 0 9
15-Crotone 12 14 3 3 8
16-Sassuolo 11 14 3 2 9
17-SPAL 2013 10 14 2 4 8
18-Genoa 10 14 2 4 8
19-Hellas Verona 9 14 2 3 9
20-Benevento 0 14 0 0 14

 P j v E d
1-Paris sg 38 14 12 2 0
2-lyon 29 14 8 5 1
3-Monaco 29 14 9 2 3
4-Marseille 28 14 8 4 2
5-Nantes 23 14 7 2 5
6-Caen 22 14 7 1 6
7-Montpellier 20 14 5 5 4
8-Saint-Étienne 19 14 5 4 5
9-Rennes 18 14 5 3 6
10-Amiens 18 14 5 3 6
11-Troyes 18 14 5 3 6
12-Dijon 18 14 5 3 6
13-Bordeaux 17 14 4 5 5
14-Toulouse 16 14 4 4 6
15-Guingamp 15 14 4 3 7
16-Angers 14 14 2 8 4
17-Strasbourg 14 14 3 5 6
18-Nice 14 14 4 2 8
19-Lille 12 14 3 3 8
20-Metz 4 14 1 1 12

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 29 13 9 2 2
2-rb leipzig 26 13 8 2 3
3-Schalke 04 24 13 7 3 3
4-B. M´gladbach 24 13 7 3 3
5-B. Dortmund 21 13 6 3 4
6-B. Leverkusen 20 13 5 5 3
7-Hoffenheim 20 13 5 5 3
8-FC Augsburg 19 13 5 4 4
9-E. Frankfurt 19 13 5 4 4
10-Hannover 96 19 13 5 4 4
11-Hertha BSC 17 13 4 5 4
12-Stuttgart 17 13 5 2 6
13-Mainz  15 13 4 3 6
14-Wolfsburg 14 13 2 8 3
15-Hamburger SV 13 13 4 1 8
16-SC Freiburg 11 13 2 5 6
17-W. Bremen 8 13 1 5 7
18-FC Köln 2 13 0 2 11

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 35 13 11 2 0
2-valencia 31 13 9 4 0
3-Atlético Madrid 27 13 7 6 0
4-Real Madrid 27 13 8 3 2
5-Sevilla 25 13 8 1 4
6-Villarreal 21 13 6 3 4
7-Real Sociedad 19 13 5 4 4
8-Real Betis 18 13 5 3 5
9-Celta de Vigo 17 13 5 2 6
10-Girona 17 13 4 5 4
11-Leganés 17 13 5 2 6
12-Espanyol 16 13 4 4 5
13-Getafe 16 13 4 4 5
14-Levante 15 13 3 6 4
15-Eibar 14 13 4 2 7
16-Athletic 13 13 3 4 6
17-Deportivo 12 13 3 3 7
18-Las Palmas 7 13 2 1 10
19-Málaga 7 13 2 1 10
20-Alavés 6 13 2 0 11

eSPanha
lIga Santander

1-Ac. Viseu 28 14 8 4 2 17   8
2-FC Famalicão 26 14 7 5 2 23 11
3-Leixões 25 14 7 4 3 18 17
4-FC Porto B 25 14 8 1 5 24 18
5-Santa Clara 25 14 8 1 5 23 18
6-Académica 23 14 7 2 5 22 16
7-Penafiel	 23	 14	 6	 5	 3	 19	 18
8-Nacional 22 14 6 4 4 21 18
9-Arouca	 22	 14	 6	 4	 4	 12	 13
10-Gil	Vicente	 19	 14	 5	 4	 5	 17	 13
11-Sporting	B	 18	 14	 5	 3	 6	 20	 29
12-Sp. Covilhã 18 14 4 6 4 13 13
13-Braga B 18 14 4 6 4 18 18
14-Varzim 17 15 4 5 6 15 15
15-Benfica	B	 16	 14	 4	 4	 6	 17	 22
16-Cova da Piedade 14 14 4 2 8 13 17
17-UD Oliveirense 14 14 3 5 6 11 17
18-U.	Madeira	 13	 15	 3	 4	 8	 15	 19
19-Real	 12	 14	 3	 3	 8	 19	 23
20-V. Guimarães B 8 14 2 2 10 13 27
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1-FC Porto 32 12 10 2 0 31   5
2-Sporting	 30	 12	 9	 3	 0	 26	 		8
3-Benfica	 29	 12	 9	 2	 1	 29	 		8
4-Braga 25 12 8 1 3 22 12
5-Marítimo	 23	 12	 7	 2	 3	 13	 		9
6-V. Guimarães 17 12 5 2 5 15 21
7-Rio	Ave	 17	 12	 5	 2	 5	 11	 		9
8-Boavista 16 12 5 1 6 13 14
9-Belenenses	 16	 12	 5	 1	 6	 13	 16
10-Portimonense 15 12 4 3 5 22 23
11-Chaves	 14	 12	 4	 2	 6	 15	 19
12-Paços Ferreira 12 12 3 3 6 14
13-Tondela 12 12 3 3 6 15 18
14-Feirense 11 12 3 2 7 11 17
15-Desp.	Aves	 10	 12	 2	 4	 6	 11	 19
16-V. Setúbal 10 12 2 4 6 12 21
17-Moreirense 7 12 1 4 7 7 20
18-Estoril	Praia	 7	 12	 2	 1	 9	 8	 26
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REsUlTADos
Belenenses 0-1 Chaves

Portimonense 2-0 Tondela
Boavista 1-0 Moreirense
Desp. Aves 1-1 FC Porto
Marítimo 0-0 Estoril Praia

Paços Ferreira 1-2 Sporting
Benfica 6-0 V. Setúbal

Braga 3-1 Feirense
Rio Ave 0-1 V. Guimarães

PRÓXImA joRnADA
01/12 Sporting 13:15 Belenenses
  FC Porto 15:30 Benfica
02/12 Moreirense 11:00 Marítimo
  Tondela 13:15 Rio Ave
  Chaves 15:30 Boavista
03/12 Feirense 13:00 Desp. Aves
  Braga 13:00 Paços Ferreira
  V. Setúbal 15:15 V. Guimarães
04/12 E. Praia 15:00 Portimonense

REsUlTADos
FC Famalicão 6-0 Sporting B

Braga B 1-1 Gil Vicente
Nacional 2-1 U. Madeira
Leixões 0-0 Benfica B
Ac. Viseu 0-0Varzim

Penafiel 2-1 V. Guimarães B
Sp. Covilhã 0-0 Real

UD Oliveirense 1-1 C. da Piedade
FC Porto B1-2Académica

Arouca2-0Santa Clara

PRÓXImA joRnADA
01/12 Benfica B 11:00 Arouca
02/12 Gil Vicente 6:15 Oliveirense
  V. Guimarães B 10:00 Braga B
 Sporting B 10:00 FC Porto B
03/12 U. Madeira 6:15 Ac. Viseu
  Varzim 10:00 Real
  Académica 10:00 Famalicão
  C. da Piedade 10:00 Sp. Covilhã
 Penafiel 10:00 Leixões
  Santa Clara 11:00 Nacional

mulHer de júlio césAr diz que
guArdA-redes rescindiu com o benficA
Susana Werner, mulher de Júlio César, 

confirmou que o guarda-redes rescindiu o 
contrato que o ligava ao Benfica.
«Ele rescindiu. Não sei se vai parar. Veremos», 

afirmou em declarações ao portal brasileiro 
UOL.
Recorde-se que o jornal Record avançou nesta 

terça-feira que o guardião brasileiro vai colocar 
um ponto final a uma carreira profissional de cer-
ca de 20 anos, os últimos três em Portugal ao 
serviço do Benfica.
Também nesta terça-feira pela manhã, Susana 

Werner deixou no ar, através de várias mensa-
gens no Instagram, a ideia de que a carreira do 
guarda-redes estava a chegar ao fim.
Mais conclusivo foi o filho de Júlio César: «O 

caminho acaba aqui, foi um prazer ver-te jogar», 
escreveu também no Instagram.

sérgio conceição distinguido
com o prémio lAziAlità
Sérgio Conceição deixou a lazio em 

2003/2004, mas não foi esquecido: esta 
segunda-feira, o agora treinador do FC Por-
to, recebeu o prémio lazialità, um galardão 

de reconhecimento de carreira e de máximo 
prestígio entre os adeptos do clube.
Conceição, que em duas passagens pela Lazio 

venceu uma Taça das Taças, uma Supertaça Eu-
ropeia, uma Liga italiana, 
duas Taças de Itália e uma 
Supertaça italiana, não es-
teve presente na cerimónia, 
mas deixou uma mensagem 
em vídeo que o FC Porto 
transcreveu: «Lamento não 
estar convosco, mas estou 
próximo de vós, com o povo 
da Lazio. O Simone Inzaghi 
[treinador da equipa] está a 
fazer um ótimo trabalho a 
lançar tantos jovens, espero 
poder estar perto de vós em 
breve. Os anos que passei 
na Lazio foram muito bo-
nitos, venci tantas coisas e 
espero que a Lazio possa 
voltar a vencer.»
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acredito que exista a 
bruxaria e a maldade 
humana pois na minha 
família fomos vítimas 
de bruxaria. toda a vida 
sofri na própria pele e 
lamentavelmente, há 
gente que se diz bruxo, 
curandeiro, shaman e 
só enganam pessoas 
necessitadas. Mas há 

outra face da moeda e é aí que está o josé 
que ajuda, cura e protege de verdade. E o 
mais importante... cumpre e não engana! 
Estou muito agradecido! André

Esta senho-
ra que podem 
ver comigo tem 
tanta sabedoria 
que me arre-
pendo de ter ig-
norado os seus 
conselhos. tal-
vez se tivesse 
escutado esta-
ria melhor, mas 
a vida é assim. 

tive que visitar o josé quando estava tudo 
perdido. graças a deus curei-me com o me-
lhor bruxo! Edisson

Mais perto!
É assim que 
o sinto de-
pois do josé 
nos ter uni-
do.
recomendo.

Manuel
e Sofia


