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O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, esteve presente na Universidade de Verão do 

PSD, onde aprofundou o tema: “O que se passou com a Europa?”.

ElEiçõEs do ConsElho das ComunidadEs
PortuguEsas dia 6 dE sEtEmbro 9

Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

“Não Foi a Troika que 
Criou a Crise, Foi a 

Crise que Criou a Troika”
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inauguração do CEntro
“l’auditoirE”

8

194

a P r E s E n ta n d o 
daniEl lourEiro
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programa da semana
Quinta-feira 3 de setembro
- Consul relembra o voto no 6 de setembro

sábado 5 de setembro
- tourada à portuguesa em Ontário

serVIÇos consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 university, # 2425 | t.: 514.499.0359
hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª: 9H00-13H00 | 14H00-15H30; 3ª: 9H00-13H00  |  vIsA: 
14H00-15H00; 4ª: 9H00-13H00  |  14H00-17H00; 5ª: 
9H00-13H00  |  vIsA: 14H00-15H00; 6ª: 9H00-13H00
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em quEbEquE
775 avenue murray suite 710, Qc | t.: 418.681.8650
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em tOrONtO
438 university avenue | t.: 416 217 0966/0971
aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
4604 rua Laprade, Laval, H7t 2L5
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
lIgA DOs cOmbAtENtEs
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

assoCiaçõEs E ClubEs

FilArmónicAs
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchos Folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
rANchO fOlclórIcO pOrtugAl
DE mONtrEAl sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406

igrejAs
IgrEjA AssEmbléIA DE DEus t.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

guiA comunitário

AjuDA à fAmílIA t.:514.982.0804
AcÇÃO sócIO cOmuNItárIO t.:514.842.8045

centro

agEnda da ComunidadE PortuguEsa 2016
a nossa colaboradora, Francisca reis, e o jornal a voz de portugal estão a preparar 
um caderno especial sobre todos os eventos de 2016. podem contactar-nos através do 
nosso email admin@avozdeportugal.com ou por fax 514-284-6150. assim todos podem 
organizar a sua festa e informar a comunidade sobre os seus eventos com antecedência.

angariação dE fundos Para o “síndromE dE down”
Organiza-se festa de angariação de fundos para o “síndrome de down” com um grande 
espetáculo com os “portuguese Kids” em Laval e a banda Evolution. Este evento será no 
dia 26 de setembro de 2015 às 19h00 na sala da missão de nossa senhora de Fátima 
situada no 1815 rue Favreau, Laval. Haverá comida e bar. preço: 30$.

Casa dos açorEs do QuEbEQuE
a Casa dos açores do Quebeque  cumprimenta a comunidade e informa 
que no mês de setembro próximo realizar-se-á em montreal a Xviii as-
sembleia geral do Conselho mundial das Casas dos açores, do qual ela 
é a presidente para o ano de 2015. as sessões terão lugar do 24 a 26 de 
setembro e terminará com um jantar de encerramento e de aniversário 
da Casa dos açores do Quebeque. O referido jantar com a presença das 

13 Casas dos açores do mundo e de membros do governo regional, terá lugar no dia 26 
de setembro, no Carlton, 8860 boul. Langelier em st. Léonard, montreal.
para mais informações e aquisição de bilhetes, queiram contactar a Casa dos açores do 
Quebeque pelo tel.: 514-388-4129.

ElEição do ConsElho das ComunidadEs PortuguEsas
O Consulado-geral de portugal em montreal recorda que a eleição dos membros do Con-
selho das Comunidades portuguesas terá lugar domingo, dia 6 de setembro de 2015. a 
mesa de voto funcionará das 8h00 às 19h00 no Consulado-geral de portugal em montreal, 
sito em 2020, boulevard robert-bourassa, suite 2425, montreal, Québec H3a 2a5. podem 
votar todos os cidadãos inscritos, até ao passado dia 7 de julho de 2015, no caderno de 
recenseamento eleitoral deste posto consular. para exercer o seu direito eleitoral o cidadão 
deverá apresentar o seu bilhete de identidade, Cartão de Cidadão ou outro documento 
idóneo válido. Caso não seja portador de nenhum documento, a identidade do eleitor pode 
ser confirmada por dois eleitores titulares de um dos referidos documentos ou ainda pelo re-
conhecimento unânime dos membros da mesa. deve ainda indicar o seu número de eleitor, 
o qual consta do antigo cartão de eleitor ou da atual certidão de recenseamento eleitoral.

transPortEs Para o Consulado Para as ElEiçõEs
O candidato ao Conselho das comunidades portuguesas, daniel Loureiro, quer convi-
dar todos os eleitores da região de montreal a irem votar no próximo dia 6 de setembro. 
para encorajar o máximo de votantes possível, estará a disposição de quem quiser uma 
carrinha com condutor, na pessoa de Júlio Lourenço para levar-vos até ao consulado 
e com partida em frente à associaçao portuguesa do Canada, situada no 4170 boul. 
saint-urbain. a partir das 9 horas da manhã e até às 15h poderão deixar os vossos car-
ros na comunidade e aproveitar este meio de transporte coletivo. um sincero obrigado 
e até breve! Daniel Loureiro

dEsfolhada do milho
a organização de pão de santo antónio da missão nossa senhora de Fátima organiza uma 
linda festa de desfolhada do milho no dia 19 de setembro de 2015. a noite será abrilhantada 
pelo dJ Entre-nós. a ementa será pão com manteiga, sopa à chefe, salada, chicharro frito, 
batata cozida e molho de vilão, malassada, café, chá e milho cozido. preço: 20 milhos para 
adultos e 10 milhos para crianças de 6 aos 10anos. para mais informações e reservas: C. 
moniz: 450-688-8260; a. machado: 514-793-3156; F. arruda: 450-688-5688.
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ManUEl DE 
SEqUEira rODrigUES

Mrodrigues@avozdePortugal.coM

EDitOrial

EsColhE-mE a mim!

Este tipo de comportamen-
to não é de forma algu-

ma, particular. Em parte, por 
causa do efeito cada vez mais 

sedutor das embalagens dos políticos. numa 
campanha eleitoral, há milhares de palavras 
que pretendem chamar a nossa atenção com 
a mesma mensagem: “Escolhe-me a mim!”
Qualquer programa político, é cuidadosamen-

te estudado com esse objetivo e o seu poder de 
sedução testado também nesse sentido. O con-
ceito de produto mudou. Agora, produto é tam-
bém tudo aquilo que envolve o rir dos candida-
tos, que pode aumentar até 20% as probalidades 
de um político ser adquirido. Quando se atinge 
essa meta, significa que o cidadão se divorciou 
da democracia, os produtos do chefe, já não se 
contentam em atrair o nosso olhar – jogam tam-
bém com as nossas emoções: Portugal voltará a 
brilhar muito em breve. É melhor pôr os óculos 
escuros porque pode ficar encandeado. Até a 
troika e o Governo atual duvidam de sí próprios 
e do sucesso que anteriormente foi declarado 
sobre o Euro em Portugal.
E tudo isto tem funcionado muito bem, já que 

70% de todas as decisões económicas são toma-
das nos corredores da quinta da regaleira. Como 
os artistas políticos já não se distinguem pela 
qualidade e justiça social, contratam um exér-
cito de especialistas em estudos de mercado e 
de publicitários para pôr a imagem em desta-
que, e assim o trabalho do Governo consiste em 
imaginar as formas, mas também em despertar 
comportamentos e sensações nos cidadãos, fa-
zendo-os, por exemplo, saborear com os olhos 
os chouriços, mortadela o mar e os comenta-
dores do partido na televisão, recipiente trans-

parente com pintarola. O conjunto fica bastante 
apelativo e para os marcianos tudo cheira a la-
ranja.
A moda dos aromas é tão importante que exis-

tem empresas a escolher o mais popular. O in-
terior de um carro novo da Mercedes não tem o 
mesmo cheiro que um Clio porque tudo é ma-
nipulado de modo a terem uma aura diferente. 
Imagino o que o cidadão quer identificar em 

primeiro lugar no Programa de todos os parti-
dos é o que está lá dentro. 
A crise não deve ser pretexto para silenciar o 

adversário... Todas as políticas: sociais, as cul-
turais, as democráticas, as económicas, globa-
lização, da emigração as do euro, as do dollar 

e as da paz, as do mundo rural e dos bolsos es-
vaziados... Tudo isso tem de estar presente na 
campanha eleitoral, sem medos nem desespe-
rança. Mas enquanto tudo isto se discute, está a 
possibilidade final de apoiar o partido que tem 
princípios legítimos...
Porque os partidos minoritários são os me-

lhores para todos os cidadãos. Está admira-
do, caro leitor? temos o que merecemos: vai 
ser você, eu e mais uns milhões que vamos 
escolher o novo poder de governo em Por-
tugal e também no Canadá. É simplesmente, 
um exercício  de razão e de bom senso.
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cAsAl dA semAnA

foto dA semAnA

inauguração do CEntro
intErCultural l’auditoirE

Foi na quarta-feira passada 
dia 26 de agosto, a Radio 

Centre-Ville, a Rádio comuni-
tária e  multilingue de Montreal, 
inaugurou com grande sucesso 

o seu novo Centro Intercultural L’Auditoire, “O 

Auditório”, que irá servir como ponto de encon-
tro para a criação de intercâmbio intercultural. 
Inclui um Café-Bistro, Bar e Sala de jantar mul-
tifuncional, um ambiente acolhedor para encon-
trar seus amigos e fazer novas amizades, um lu-
gar a visitar sem dúvida, localizado 5212 Boul. 
St-Laurent em Montreal.
A mestre de cerimónias Daniella Guerrero 

apresentou o Presidente do Conselho da Rádio 
Centre-Ville, Ricardo Costa que agradeceu a to-
dos pela presença acrescentando que são todos 
bem-vindos ao Café. Que apesar da situação 
financeira a organização da Radio Centre-Ville 
fundada em 1975 conseguiu financiar uma parte 
importante do projeto. A Vila de Montreal tam-
bém contribuiu financeiramente com a quantia de 
$80,000.00 através da Social-Economia PRAM. 
Foi construído e projetado pela empresa Car-

dien Ramirez Julien. Denis Coderre, Presidente 

da Câmara Municipal de Montreal também es-
teve presente junto com vários políticos do ter-
ritório, Richard Ryan, vereador municipal para 
o distrito de Mile-End. No seu discurso quis 
destacar que estamos “No coração da economia” 
da Boulevard St-Laurent, tem prazer que todo 
o edifício seja propriedade de uma organização 
sem fins lucrativos, com a renovação o qual au-
menta os valores da propriedade.  A Vila eleita 

também garante à Radio Centre-Ville o apoio 
total do Plateau-Mont-Royal para o desenvol-
vimento do projeto de Bar Café em particular, 
propondo a organização de uma autorização para 
um terraço para 2016. 
Esteve presente no evento alex norris, o ve-

reador do Plateau, amir Khadir, membro do 
québec Solidaire do distrito Mercier, Mélanie 
Joly, Partido liberal do Canadá e alexandre 
Boulerice do nPD, Marc de roussan dg da 
radio Centre-Ville.

FranCiSCa rEiS
freis@avozdePortugal.coM

AmIgos dA semAnA em fAll rIVer

Armenia Teixeira
advogada

 o’hAnlon sAnders teiXeirA
3187, rue saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632
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fEsta do vErão do ranCho folClóriCo
 Português dE montrEal santa Cruz

SylViO MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM

O fim do verão já está à 
porta, e como se deve 

fazer, é festejar o verão. O 
rancho Folclórico Português 
de Montreal Santa Cruz or-
ganizou, mais uma vez, uma 

linda angariação de fundos para fazer uma 
deslocação para um dos maiores Festivais de 
Folclore nos Estados Unidos em setembro.

Podemos notar que nos últimos anos, chefiado 
por Rafael Gaspar e com a grande ajuda de Eli-
zabeth Martins, estão a fazer deste rancho uma 
das melhores instituições nesta comunidade, 
apresentando uma das nossas riquezas culturais 
através da América. Mas tudo isso a um preço a 
pagar, e é por isso que eles devem organizar vá-

rias festas e eventos para poderem ultrapassar as 
fronteiras. Durante esta festa tivemos de tudo,... 
Fado com uma das melhores fadistas da nossa 
comunidade, a simpática Marta Raposo e o jo-
vem Jason Coroa. Tivemos também um DJ mui-
to reconhecido através da comunidade, Brian 
Ferreira que levou todos a dançar a um bom rit-
mo mexido com kizomba e Kuduro.

Tivemos uma apresentação de nova dança sen-
sual, Kizomba com António Lança e Claudina 

Romão. Depois, José Romão, professor do novo 
curso da UTL, convidou todos a participarem 
numa iniciação da dança Kizomba.
Durante esta noite tivemos a honra de ver os 

dois candidatos a conselheiros das comunidades 

portuguesas, Daniel Loureiro e Manuel Guedes 
que conversaram com os presentes. Também 

para finalizar esta noite, a secção de Nazaré do 
grupo folclórico fez curta e interessante apresen-
tação sobre eventos minhotos e nazarenos. 
Uma noite cheia de alegria e boa disposição.
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fEliz anivErsário JoE PaChECo

através dos anos há sem-
pre surpresas jornalísti-

cas. quando se fala de uma 
festa de aniversário, é sem-
pre muito simples, música, 

dança, comer e beber. 
Mas não o Joe... Ele decidiu de fazer uma caça 

SylViO MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM de tesouro de grande envergadura, um tema com-

pletamente diferente, os anos 70, amigos, fami-
liares e boa disposição para festejar um homem 
que faz muito na comunidade e que tem grandes 
valores na comunidade. 
Parabéns a você, nesta data querida, muitas 

felicidades, muitos anos de vida.
Hoje é dia de festa cantam as nossas almas 

para o menino, Joe Pacheco, uma salva de 
palmas!

encontro dA semAnA

wOw! O crIstIANO rONAlDO cOm 
DOIs DA NOssA cOmuNIDADE

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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3 .89%

514-246-9008

para
Vender ou

comprAr
*

AVAliAção grAtuitA
teleFone-me

inFormem-se sobre As VAntAgens
de trAbAlhArmos juntos

não procure mAis!
AproVeite A minhA 

eXperiÊnciA proFissionAl

* inscrição e venda.
António

gomes

FUnDaçãO MatthEw SalSa

golfE rosEmèrE foi mais uma vEz o PalCo dE 
CErimónia da fundação matthEw salsa
Promovido pela Fundação Matthew Salsa, 

este torneio de golfe teve lugar no passado 
dia 24 de agosto. a ação, que contou com a 
presença da Caixa Portuguesa Desjardins, A 
Voz de Portugal, restaurante Douro, alfred 
Dallaire | Memoria, restaurante Portus Cal-
le, visou essencialmente sensibilizar as boas 
práticas desportivas, conciliar os estudos dos 
jovens com a prática de atividade física ao ar 
livre e recordar a memória do jovem estudan-
te Matthew Salsa. 
O torneio de Golfe teve 129 jogadores que par-

ticiparam no projeto, envolvendo um total de 
220 pessoas no jantar. Foram muitos os empre-
sários que disponibilizaram o apoio, suportando 
os custos do evento inerentes aos galardões atri-
buídos aos primeiros classificados do torneio de 
Golfe. 
A cerimónia e convívio desportivo, aberta aos 

familiares e amigos distinguiram a Fundação 
Matthew Salsa com um total de 30.000 dolla-
res recolhidos neste evento, que incluiu ainda 
a partilha do testemunho de um dos presentes. 
Recorde-se que Matthew tinha 18 anos quando 
nos deixou no horizonte e limite da sua vida na 
terra. Era um apaixonado do Golfe. 
Este dia com um clima bastante agradável para 

a prática desportiva, decorreu num cenário pai-
sagístico único, ofereceu a todos aqueles que se 
deslocaram um conjunto de ações, que fizeram 
desta prova e evento social diferente de outros 
já realizados. 
Ao longo do percurso, animando os jogadores à 

sua passagem estava um apresentador do Restau-
rante Douro, oferecendo petiscos e bebidas, e do 
Restaurante Portus Calle, oferecendo vinho do 
Porto. Foram vários os motivos para que todos 

aqueles que a Fundação Matthew Salsa teve o 
prazer de receber, tenham passado um dia agra-
dável e saudável.
A equipa vencedora,com um resultado de -7, 

foi composta por Olivier Cardoso, Dr. Manuel 
Cardoso, João Fernandes e João Paulo Macieira.
Parabéns a todos os concorrentes e em especial 

aos vencedores.
No final foi leiloada uma camisola de Carey 

Price, que rendeu a bela quantia de $1200.00.

a equipa vencedora,com um resultado de -7, foi composta por Olivier Cardoso, 
Dr. Manuel Cardoso, João Fernandes e João Paulo Macieira.
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as eleições estão à porta, e esta semana 
apresentamos o candidato da lista a, 

Daniel loureiro.
Daniel Loureiro, tem 25 anos, natural de Mon-

treal, de origem portuguesa. Os seus pais são da 
região do Ribatejo, uma aldeia chamada Serra 
de Santo António. Ele é um jovem estudante, fi-
nalista em jornalismo na Universidade de Mon-
treal. 
Antes deste curso em jornalismo, obteve um 

Bacharelato em ciências políticas e comunica-
ção. Durante os seus estudos teve a oportunida-
de de tocar várias aéreas da comunicação, seja 
relações públicas ou comunicação interna. O 
seu Bacharelato também permitiu-lhe ter uma 
visão diferente do que é a política, seja ela mu-
nicipal, provincial ou federal. 
Sempre foi um rapaz interessado na política e 

tudo o que toca ao jogo político, mas nunca foi 
partidário. 
Durante a sua infância, com o seu irmão mais 

novo, sempre tiveram oportunidades, por mui-
tos sacrifícios dos seus pais, de poderem ir a 

Portugal durante as férias de verão.
Estes momentos em família também permiti-

ram fortalecer a pessoa que ele é hoje. Sempre 
teve oportunidade de saber de onde vinha o lei-
te, o peixe ou os ovos.
Durante o seu percurso académico, teve opor-

tunidade de fazer parte da associação de estu-
dantes do seu bacharelato. Em primeiro lugar, 
foi diretor da aérea de eventos. Teve oportuni-
dade de organizar vários eventos, sejam eles 
festivos, desportivos, culturais ou até académi-
cos. Durante o seu primeiro ano, teve a felici-
dade de organizar a primeira edição, do que é 
hoje, o maior evento político-estudante da Uni-
versidade de Montreal. 
No seu segundo ano, teve a oportunidade de 

ser presidente, não havendo outro concorrente, 

os seus companheiros elegeram-no por unani-
midade. Durante o seu primeiro mandato como 
presidente da Associação dos Estudantes em 
Comunicação e Política (AECEP), teve a opor-
tunidade de trabalhar num projeto de grande 
envergadura, a criação de duas novas aulas para 
os estudantes de primeiro ano. 
À primeira vista não parece tão complicado, 

mas foi trabalho muito árduo. Havia de con-
vencer todos os professores a votarem a favor 
do projeto. Sendo o bacharelato bi-disciplinar, 
a única oportunidade que tinha de poder criar 
aulas seria de criar logo duas de uma vez, uma 
para cada disciplina. 
Na altura, passou semanas a encontrar profes-

sores de cada departamento. No seu segundo 
ano de mandato, também foi eleito por unani-
midade, teve a oportunidade de criar duas co-

missões de revisão de programa para interferir 
no que seria melhor para a nossa aérea de es-
tudos. Nesse mesmo ano, também teve ocasião 
de fazer uma pesquisa com um colega seu sobre 
as oportunidades de emprego depois de termi-
nar os estudos no bacharelato. Por incrível que 
pareça, havia naquela altura 83% dos finalistas 
que conseguiam encontrar emprego nos 6 pri-
meiros meses depois de terminarem os estudos. 
Um numero superior em cerca de 10% aos estu-
dantes que faziam o bacharelado em comunica-
ção unicamente. 
Durante os seus estudos e durante o seu pri-

meiro mandato como presidente, houve muitas 
movimentações na aérea da educação no Que-
beque. 
Em 2012, houve enormes manifestações para 

lutar contra o aumento do custo das propinas. 
Sendo ele o presidente da associação estudan-
tes, elaborou um plano para conseguir uma vi-
tória, isto com o acordo dos membros e apoio 
na Assembleia Geral do 23 de janeiro de 2012. 
Foi uma das suas primeiras vitórias movimenta-
da que também fez história. Nem tudo foi muito 
bonito nesta primavera mas que todos saíram 
desta experiência muito diferentes. 
Depois dos seus estudos em comunicação e 

política, o seu caminho tinha de ser aquele que 
ele sempre sonhou, jornalismo. Por isso, come-
cou com um diploma em jornalismo na Univer-
sidade de Montreal. Durante os seus 2 anos de 
estudos teve a oportunidade de fazer reporta-
gens de rádio, televisivas, para imprensa escrita 

e muito mais. Agora ele está a terminar e em 
breve vai começar um estágio. 

A partir de 2008, teve a oportunidade de ser 
analista desportivo para a FPTV, canal televisi-
vo português no Canadá, e mais concretamente 
para o programa Montreal Magazine. Comecou 
com a cobertura do Euro e continuou com re-
portagens sobre os Jogos Olímpicos e a épica 
medalha de ouro de Nelson Évora. “Por incrível 
que pareça, ainda hoje, faço parte da excelen-
te equipa do Montreal Magazine e já lá vão 7 
anos”. Surgiram várias oportunidades ao longo 
dos anos em que colaborou em vários jornais 
da comunidade tal como Le Courrier Portugais 
e no jornal A Voz de Portugal. Também fez um 
caderno especial sobre o Euro 2012, no qual 
identificou os jogadores a seguir, que hoje são 
estrelas do futebol mundial. E continua a cola-
borar na secção desportiva sobre o Impacto de 
Montreal, a nossa equipa de futebol. 
“Para finalizar, sou um jovem estudante, filho 

de Helena Loureiro e David Loureiro. Que-
ro agradecer a eles tudo o que sou e também 
agradecer à minha namorada Nicky pela sua 
paciência. E, Viva Portugal”.

aPrEsEntando daniEl lourEiro, um Candidato
PotEnCial Para ConsElhEiro das ComunidadEs
PortuguEsas Em montrEal E otava
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as eleições estão à porta, domingo 6 de se-
tembro, e as cidades de Montreal e Otava 

estão prontas para estas grandiosas eleições 
do Conselho das Comunidades Portuguesas.
Resumindo haverá 80 conselheiros eleitos atra-

vés de 50 Círculos. Mas no Canadá haverá uni-
camente eleições em Montreal e Otava. Não há 
listas nem em Toronto(3), nem em Vancouver(1), 
um verdadeiro caso inédito no Canadá! 
Muito importante para os nossos leitores é de 

informar que a primeira lista (liSta a) será 
Daniel Loureiro e o seu candidato suplente é a 
Clementina Santos (antiga conselheira das Co-
munidades nesta região). A segunda lista (liS-
ta B) será Manuel Guedes e o seu candidato 
suplente é Oscar Baptista. Nestas listas podemos 
notar que  o vencedor vai ter muito trabalho. 
Nesta ocasião temos a oportunidade de dar todas 
as informações sobre esta posição como conse-
lheiro da comunidade. 

DEFiniçãO: 
O Conselho das Comunidades Portuguesas, 

adiante designado por Conselho, é o órgão con-
sultivo do Governo para as políticas relativas às 
comunidades portuguesas no estrangeiro.
COMPEtênCiaS: 
1 - Compete ao Conselho:
a) Emitir pareceres, a pedido do Governo ou da 

Assembleia da República, sobre projetos e pro-
postas de lei e demais projetos de atos legisla-
tivos e administrativos, bem como sobre acor-
dos internacionais ou normativos comunitários 
relativos às comunidades portuguesas residentes 
no estrangeiro; b) Apreciar as questões que lhe 
sejam colocadas pelos Governos Regionais dos 
Açores ou da Madeira referentes às comunida-
des portuguesas provenientes daquelas regiões 
autónomas; c) Produzir informações e emitir 
pareceres, por sua própria iniciativa, sobre to-
das as matérias que respeitem aos portugueses 
residentes no estrangeiro e ao desenvolvimento 
da presença portuguesa no mundo, e dirigi-las 
ao membro do Governo responsável pelas áreas 
da emigração e das comunidades portuguesas; d) 
Formular propostas e recomendações sobre os 
objetivos e a aplicação dos princípios da política 

para as comunidades portuguesas.
2 - O Conselho pode ainda apreciar questões 

relativas às comunidades portuguesas que lhe 
sejam colocadas pelo Governo da República.
3 - Compete ainda ao Conselho aprovar o regu-

lamento interno do seu funcionamento.

COMPOSiçãO:
1 - O Conselho é composto por um máximo de 

80 membros, eleitos pelos cidadãos portugueses 
residentes no estrangeiro que sejam eleitores 
para a Assembleia da República.
2 - (Revogado.)
Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

29/2015, de 16 de abril.
Comissão Nacional de Eleições
3 - A composição do Conselho é publicitada no 

portal do Governo e no sítio na Internet do Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros.
ElEiçãO DO COnSElhO:
1 - Os membros do Conselho são eleitos por 

círculos eleitorais correspondentes a áreas de 
jurisdição dos postos consulares e, quando isso 
não for possível, por grupos de áreas consula-
res, países ou grupos de países, de acordo com o 
anexo à presente lei, da qual faz parte integrante.
2 - Os membros são eleitos para mandatos de 

quatro anos, por sufrágio universal, direto e se-
creto dos eleitores constantes dos cadernos elei-
torais, através de listas plurinominais.
3 - Cada eleitor dispõe de um voto singular de lista.
4 - (Revogado.)
CritÉriO DE ElEiçãO
1 - Os membros do Conselho são eleitos, con-

vertendo os votos em mandatos, segundo o mé-
todo da média mais alta de Hondt, de acordo 
com os seguintes critérios:
a) Apura-se em separado o número de votos re-

cebidos por cada lista no círculo eleitoral respe-
tivo; b) O número de votos apurados por cada 
lista é dividido, sucessivamente, por 1, 2, 3, 4, 
5, etc., sendo os quocientes alinhados pela or-
dem decrescente da sua grandeza, numa série de 
tantos termos quantos os mandatos atribuídos ao 
círculo eleitoral respetivo;

c) Os mandatos pertencem às listas a que cor-
respondem os termos da série estabelecida pela 
regra anterior, recebendo cada uma das listas 
tantos mandatos quantos os seus termos na série;
d) No caso de restar um só mandato para dis-

tribuir e de os termos seguintes da série serem 
iguais e de listas diferentes, o mandato cabe à 
lista que tiver obtido menor número de votos.
liStaS DE CanDiDatUra
1 - A apresentação das listas de candidatura cabe 

ao primeiro subscritor de cada lista e tem lugar, 
perante o representante diplomático ou consular 
de Portugal no respetivo círculo eleitoral, entre 
os 30 e os 20 dias que antecedem a data prevista 
para as eleições.
2 - Os candidatos de cada lista proposta à eleição 

consideram-se ordenados segundo a sequência 
da respetiva declaração de candidatura, sendo os 
mandatos conferidos segundo aquela ordenação.
3 - As listas propostas à eleição devem conter 

a indicação de candidatos efetivos em número 
igual ao de mandatos atribuídos ao círculo elei-
toral a que se refiram e de candidatos suplentes 
em número igual ao dos efetivos.
Comissão nacional de Eleições
4 - Salvo nos casos em que o número de ele-

gíveis seja inferior a três, as listas propostas à 
eleição devem garantir, na indicação de candida-
tos efetivos e suplentes nos termos previstos no 
número anterior, que, pelo menos, um terço dos 
eleitos seja de sexo diferente.
5 - Cada candidato apenas pode constar de uma 

lista de candidatura.
6 - Cada candidato deve indicar, para efeito da 

apresentação da lista de candidatura, os seguin-
tes elementos de identificação:
a) Nome, idade, filiação, profissão, naturalidade e 

residência; b) Número de recenseamento eleitoral.
7 - A declaração de candidatura é assinada, con-

junta ou separadamente, pelos candidatos e dela 
devem constar as seguintes indicações:
a) Que não se candidatam por qualquer outro cír-

culo eleitoral, nem figuram em mais nenhuma lis-
ta de candidatura; b) Que aceitam a candidatura.
8 - Cabe ao representante diplomático ou con-

sular de Portugal ou a quem legalmente o subs-
titua, verificar:
a) A regularidade do processo; b) A autenticida-

de dos documentos que integram o processo; c) 
A elegibilidade dos candidatos.
9 - O representante diplomático ou consular de 

Portugal ou quem legalmente o substitua, rejeita 
fundamentadamente os candidatos inelegíveis, 
os quais devem ser substituídos no prazo de dois 
dias, sob pena de rejeição de toda a lista.
10 - A não substituição dos candidatos decla-

rados inelegíveis no prazo previsto no número 
anterior implica a recusa da lista.

ElEiçõEs do ConsElho das ComunidadEs
PortuguEsas dia 6 dE sEtEmbro

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
● grades de alumínio   ●   coberturas com fi bra 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.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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SylViO MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM

CróniCa Da Minha ViagEM 

viagEm a Cayo CoCo, Cuba

Esta é a minha última 
crónica sobre a minha 

viagem, porque tudo o que 
é bom acaba e acho que esta 
pequena crónica foi muito 

bem informativo sobre os lugares que fui visi-
tar e o que eu descobri. 
Olhando para as fotos e apreciando o que há, 

espero que vocês podem pensar em ir de viagem 
a estes lugares. O diretor disse, há alguns tempos 
atrás que somos todos, um fio informativo da co-

munidade, abrindo uma janela sobre o mundo e 
informando o que há de bom. Quando eu come-
cei a organizar esta viagem, não é com livros e 
fotos que podes organizar uma viagem. O mais 
importante é informar-se. Há muitos sites webs 
através do mundo onde podes apanhar comentá-
rios sobre hóteis, pacotes, etc. 
É muito importante preparar-se e não fechar os 

olhos e ver se a comida vai ser boa,.... e, se não 
é? Vais fazer dieta...

Nos tempos antigos, sim. Mas, hoje o meio de 
comunicação está muito evoluído e podemos 
usar o facebook, Travelocity, tripadvisor, e os 
amigos.
Depois de horas e horas descobrimos um pacote 

a 700$, mas o vôo é de Toronto para Cayo Coco 
para um hotel de 4 estrelas e meia no Hotel Me-
mories Caribe em Cayo Coco da Sunwing.
Sunwing Airlines Inc. é uma companhia aérea 

com sede em Toronto e oferece voos regulares e 
serviços charter para o Canadá, México, Caribe, 
Estados Unidos, bem como a Europa. Um escri-
tório Sunwing Airlines também está localizado 
em Montreal ou seja, Ville Saint-Laurent, per-
to do aeroporto Trudeau. Esta companhia é uma 
subsidiária da Sunwing Travel Group e compa-
nhia irmã, Sunwing Vacations.
O aeroporto internacional Pierre Elliott Trudeau 

de Montreal, Toronto Pearson International Air-
port e o Aeroporto Internacional de Vancouver 
são as principais bases de operação da empresa. 
Sunwing também está presente no Aeroporto In-
ternacional de Calgary, e o Aeroporto Internacio-
nal Jean Lesage. 
Os proprietários da Sunwing pretendem ofere-

cer um serviço impecável de A a Z. Desde da 

entrada no avião, hotel e os extras através das 
férias. O mais importante são os extras, ir ver 
Havana, nadar com os golfinhos, comer lagostas, 
viajar de barco, etc. Tudo a um bom preço. Po-
dem comprar os pacotes no avião (Preço cana-
diano) ou pagar em Peso internacional no hotel 
(mais caro). Nunca tive férias assim, e, por azar 
encontrámos 3 casais portugueses de Montreal, 
com os quais criou uma grande amizade. 
Todas as noites tivemos “Shows”, jantares 

em restaurantes, na praia, jantares temáticos, 
etc. Foi um sonho, mas tudo o que é bom aca-
ba. Bem-vindo à realidade.... LOL.

Canadá Em rECEssão

MigUEl FÉlix
Mfelix@avozdePortugal.coM

Está confirmado: o Canadá 
entrou em recessão técnica 

no primeiro semestre de 2015. 
Os dados divulgados pela Es-
tatística Canadá mostram que 

o produto interno bruto (PIB) diminuiu 0,5% no 
segundo trimestre em uma base anualizada, após 
uma descida de 0,8% no primeiro trimestre. Isto 
corresponde à definição de recessão: um período 
de pelo menos dois trimestres consecutivos de 
crescimento negativo do PIB real. Quinto pro-
dutor de petróleo do planeta, o Canadá sofreu o 
impacto do rescaldo da queda dos preços do pe-
tróleo no ano passado e torna-se o único país do 
G7 a estar em recessão este ano. Esta é a segunda 
recessão pela qual o Canadá passa nos últimos 
seis anos. Assim anunciou, no entanto, a reces-
são pode ter acabado, como Estática Canadá re-
portou um aumento de 0,5% do PIB em junho. 
O Canadá pode beneficiar particularmente nos 
próximos meses a partir da aceleração do cres-
cimento nos Estados Unidos, que se situou em 
3,7% anualizado no segundo trimestre, de acor-
do com a Estática Canadá. 
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ChinEsEs Já Estão a vEndEr
Casas aCabadas dE adQuirir
Em Portugal
O investimento direto estrangei-

ro no imobiliário através dos 
vistos gold diminuiu consideravel-
mente, noticia o jornal i, facto que 
não será alheio à crise chinesa e 

consequente repercussão nos mer-
cados mundiais. Há chineses a ven-
der imóveis que acabaram de com-
prar para obter a liquidez que estão 

a perder no seu próprio país. Só o 
homem mais rico da China, Wang 
Jianlin, perdeu na segunda-feira 3,2 
mil milhões de euros. Mas o cenário 
não é todo negro. A desvalorização 
do yuan pode vir a beneficiar mui-
tos países que importam produtos 
chineses, como Portugal. Recorde-
-se que o escândalo dos vistos gold 
eclodiu no final do ano passado e 
levou à detenção de altos cargos 
responsáveis da administração pú-
blica e ainda, à demissão do antigo 
ministro da Administração Interna, 
Miguel Macedo, que terá concedido 
vistos de forma ilegal. Atualmente, 
o número de emissões de Autoriza-
ção de Residência para Investimen-
to (vistos gold) continua a cair.

“não foi a troika QuE Criou a
CrisE, foi a CrisE QuE Criou a troika”
O antigo primeiro-ministro e 

ex-presidente da Comissão 
Europeia, Durão Barroso, esteve 
presente na Univer-
sidade de Verão do 
PSD, onde aprofun-
dou o tema: “O que 
se passou com a Euro-
pa?”.
“Devemos ter alguma 

prudência em dizer-
mos que a Europa está 
numa crise irreversível. 
Já passámos por crises muito difí-
ceis. Vivemos estes últimos cinco ou 
seis anos em plena crise financeira e 
também crises geopolíticas e conse-
guimos ultrapassá-las”, afirma. Para 
o ex-presidente da Comissão Euro-
peia, “o que esteve em crise não foi 
o euro”. “A moeda manteve-se sem-
pre sólida, estável e credível. A crise 
começou aliás nos Estados Unidos. 
Portanto não foi o euro. O país mais 

afetado foi a Islândia, que nem se-
quer é membro do euro”, explica.” 
A crise foi uma crise financeira e da 

dívida soberana, ou seja, a crise foi 
motivada por comportamentos errá-
ticos que contaminaram grande par-
te do sistema mundial”, frisa. Durão 
Barroso diz ainda que “a crise finan-
ceira ultrapassou em muito o euro. 
Portugal já estava numa situação de 
pré-falência”. “Não foi a troika que 
criou a crise, foi a crise que criou a 
troika. A troika veio porque os países 
pediram”, remata.

sóCratEs vai sair mais Caro ao
Próximo govErno do QuE troika

a herança de uma dívida pú-
blica pesada vai obrigar a co-

brir elevados pagamentos já após 
as eleições. 
Contas feitas, o Dinheiro Vivo 

avança que o governo que sair vi-
torioso das próximas eleições legis-
lativas, no dia 4 de outubro, terá de 
liquidar qualquer coisa como 54 mil 
milhões de euros aos credores, sem 
contar com os juros.
Deste valor, quase 41 mil milhões 

de euros pertencem a obrigações do 
Tesouro adquiridas para satisfaze-
rem necessidades de financiamento 
no tempo do primeiro-ministro José 
Sócrates. O primeiro pagamento 
cairá logo 11 dias após as legisla-

tivas, um valor de 5,4 mil milhões 
de euros que o executivo socialista 
emitiu em julho de 2005. Para além 
das dívidas dos mercados, Portugal 
irá começar a reembolsar os credo-
res oficiais, a União Europeia e o 
FMI. Trata-se de um pagamento de 
14 mil milhões de euros, do qual até 
agora apenas se pagaram juros. 
nas propostas para a redução da 

dívida, o governo acredita que é 
“decisivo o contributo do saldo 
primário, que deverá ser positivo 
e crescente durante todo o perío-
do”, por outro lado o diferencial 
de juros face ao crescimento do 
PiB nominal “terá um impacto 
negativo apenas até 2016”.

ministro franCês diz QuE
varoufakis Pôs o País
“à bEira do abismo”
O ministro das Finanças fran-

cês, Michel Sapin, acusou o 
seu ex-homólogo grego yanis Va-
roufakis de ter levado a Grécia “à 
beira do abismo”.
Michel Sapin respondia às críticas 

que lhe tinham sido dirigidas pelo 
anterior ministro das Finanças gre-
go de que se curvara sistematica-
mente à vontade alemã no seio do 
Eurogrupo.”Varoufakis levou o seu 
país à beira do abismo”, afirmou Sa-
pin, numa entrevista à emissora de 
rádio RTL, após indicar que ele não 
é dos que faculta detalhes das nego-
ciações entre ministros.”Felizmente, 

a França estava ali para que Grécia 
continuasse na zona euro, que era 
a única boa solução para a Grécia e 
para o resto da zona euro”, realçou.
Varoufakis esteve, no passado fim de 
semana, em França para participar 
num encontro político de figuras da 
ala do Partido Socialista a que per-
tence Sapin, a convite do organiza-
dor do evento, o antigo ministro da 
Economia francês Arnaud Monte-
bourg. Durante a ocasião, queixou-
-se publicamente do papel de Paris 
na negociação do terceiro resgate. 
Em concreto, referiu que nas conver-
sações bilaterais com os ministros 
das Finanças e da Economia fran-
ceses, respetivamente, Michel Sapin 
e Emmanuel Macron, as opiniões 
eram coincidentes “em quase tudo”, 
mas que esse acordo “evaporava-se” 
em sede do Eurogrupo.” 
admiro muito a França, mas fui 

testemunha da sua impotência”, 
disse Varoufakis, antes de colocar 
a tónica na “fratura entre o que 
[Paris] dizia e o que fazia”.
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não Estamos Programados Para morrEr

Porquê tanto risco para 
atingir o Everest? O ho-

mem necessita de aventura 
nesta sinuosa existência. to-
dos ambicionam chegar ao 
topo de alguma coisa. Uns 

querem chegar ao topo da fama; outros, da efi-
ciência profissional, da hierárquia académica, 
do poder financeiro. Outros, mais sábios, ten-
tam atingir o topo da felicidade, do sentido da 
vida, da qualidade de vida. quando éramos 
apenas uma célula incompleta e desesperada, 
queríamos chegar ao topo da vida. 
O topo da vida é a própria vida. Toda a vez que 

o homem vive situações que impõem risco à sua 
vida, tais como um acidente, uma ameaça de mor-
te, uma série de mecanismos involuntários entram 
em cena para fazer com que ele reaja, seja fugindo 
ou lutando com os seus inimigos. O aumento da 
frequência do coração (taquicardia) e o aumento 
da frequência respiratória são dois destes meca-
nismos. Embora a vida seja temporal, limitada, 
temos mecanismos instintivos que clamam pela 
continuidade. Chamamos esses mecanismos de 
stress. Não pensem como muitos que o stress é 
sempre algo de doentio. Há um stress normal, 
uma ansiedade vital, que procura preservar a vida 
de tudo o que impõe riscos contra ela.
Quando é que o stress se torna doentio?  Quando 

fabricamos inimigos que não existem; quando os 
nossos colegas de trabalho e os nossos familiares 
se tornam um problema; quando gravitamos em 
função das nossas dívidas e compromissos finan-
ceiros. Quando vivíamos em sociedades primiti-
vas, nos campos ou nas matas, tínhamos inimigos 
reais: tais como as serpentes e os leões.
Nas sociedades modernas o homem tornou-se o 

pior inimigo do próprio homem. Estamos sujeitos 
a inimigos reais, como os gerados pelos assaltos e 
acidentes de trânsito. Há pessoas que estão sem-
pre em estado de guerra.
Para elas, viver não é uma aventura de prazer, 

mas perigosa. São eloquentes e inteligentes, mas 
não sabem relaxar e andar desarmados nos terre-
nos da sociedade. Um dos grandes inimigos pro-
duzidos no âmago da alma humana e que causa 
uma tormenta nas águas da emoção é o medo. Há 
medo de todos os tipos: medo do amanhã, medo 

de perder o emprego, medo de falar em publico, 
medo de pessoas, medo do que os outros pensam 
e falam de si, medo de doenças, medo do fracas-
so, medo de expressar os pensamentos, medo de 
ficar sozinho, medo de estar em público, medo do 
futuro dos filhos, medo do medo, e medo da mor-
te. Um dos medos mais marcantes da atualidade e 
que está atingindo adolescentes, adultos e pessoas 
idosas é a síndrome do pânico.
nunca o homem teve uma medicina tão avan-

çada e nunca teve tanto medo de morrer.

JOSÉ Da COnCEiçãO
jconceicao@avozdePortugal.coM

o suCEsso da animação do vErão

as noites de verão no cen-
tro histórico de Ponta 

Delgada estão aí em pleno 
e mesmo quase no final dos 

solarengos meses do ano, ainda é tempo de 
férias e as pessoas saem à rua, num pas-
seio descontraído, pela avenida marginal ou 
mesmo nas emaranhadas ruas da baixa cita-
dina, que nos leva a uma desobriga da rotina 
e da tensão constante dos gestos do dia a dia.
O programa de animação preparado pela au-

tarquia de Ponta Delgada tem sido bastante 
vasto e tem beneficiado o comércio tradicional 
e a restauração da cidade até ao próximo dia 20 
de Setembro, mas sobretudo tem mostrado aos 
locais e aos muitos forasteiros que a cidade tem 
vida própria e é também uma forma de projetar 
esta velha urbe em mercados além-fronteiras. 
As noites de verão de Ponta Delgada têm 

sido, assim, um enorme sucesso, congregando 
velhos e novos, que dão um colorido diferente 
e vivo à cidade, durante estas noites de muita 
animação, com actuações em diversos locais 
citadinos. Os micaelenses estão a soltar-se e 

é agora frequente verem-se as pessoas a pular 
e a dançar ao ritmo da música que vai sendo 
executada nos palcos, aplaudindo entusiastica-
mente os artistas, a exemplo dos desinibidos 
forasteiros. Será assim, até meados deste mês e 
Ponta Delgada promete ainda muita animação 
nas ruas do centro histórico desde as quartas 
até aos sábados. Apesar dos muitos festivais 
pululando por essa ilha fora, com a folia a to-
mar conta de jovens e adultos e o regabofe a 
reinar até às tantas, apesar disso, as ruas desta 
cidade ficam pilhadas de gente, que convive 
e se diverte. Já não há barraquinhas, como no 
Campo de S. Francisco, o que agrada sobretu-
do à restauração tradicional e há mesmo ruas, 
temporariamente, fechadas ao trânsito e novas 
esplanadas, o que torna o ambiente agradável. 
Concertos, actuações de ranchos folclóricos, 

mercados de gastronomia, livros e artesanato 
fazem parte do programa criado para esta tem-
porada, salientando-se de forma expressiva o 
caso do evento PDL WHITE OCEAN, que foi 
uma das novidades da edição deste ano e que 
projetou Ponta Delgada para os palcos nacio-
nais, pois vestiu-se de branco e nas ruas sentia-
-se a alegria e a cor das noites do verão. Segura-
mente que para o próximo ano o impacto desta 
iniciativa será ainda maior, dado que mesmo os 

forasteiros aderiram em massa e envolveram-
-se totalmente naquele acontecimento que en-
volveu todas as camadas da população.
Aquela ideia pré-concebida que nada se pas-

sava em Ponta Delgada e que Angra do He-
roísmo era conotada com a capital da cultura 
da Região, caiu por terra, dado que os eventos 
culturais têm tido nesta cidade uma dimensão à 
escala nacional. Recordo mesmo o exemplo do 
Festival “Música no Colégio”, da iniciativa do 
Coral de S. José, brilhantemente dirigido por 
Luís Filipe Carreiro e cujo prestígio e sucesso 
está ao nível dos grandes centros europeus.
Neste tempo de férias, as festas continuam a 

acontecer em todos os recantos dos Açores, e 
os festivais sucedem-se em tudo o que é vila ou 
cidade e mesmo nossas freguesias. Os artistas 
são mais do que muitos, que emprestam mais 
importância ao evento.
não sou dos que estão contras as festas, que 

considero serem tão indispensáveis para a 
vida de cada um de nós, como o betão ou a 
acção social, pois o povo também tem direito 
a divertir-se, mas no entanto, acho que de-
vem ser empreendidas de forma comedida e 
moderada.

antóniO
PEDrO COSta

acosta@avozdePortugal.coM

lINhA AbErtA 514.483.2362
domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAs
de ViAgens FotógrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

casamentos, 
Batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

traga O sEu vinHO
lE grill

taSqUaria
2490 Bélanger, Montreal

tel.: 514.729.4894
na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 de Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 Boul. st-laurent 
escritório 201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

AssIstêNcIA AO DOmIcílIO 
A IDOsOs Em pOrtugAl

pessoa honesta e 
profissional, serviço de 

desempenhos, tais como 
compras, limpeza, etc. 

IsAbEl: 001351916516513

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

serViço de
AssistÊnciA

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs
DO mAr

miguel
514-835-8405

Fernando
514-944-5102

info@beiranova.ca

contAbilistA

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

serViços 
FinAnceiros

cAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AgÊnciAs
FuneráriAs

importAdores

merceAriAs

monumentos

notários

pAdAriA

restAurAntes

renoVAções

restAurAntes

trAnsportes

trAduções

CâMBiO DO Dólar CanaDianO
1 DE SEtEMBrO DE 2015
1 EurO = CAD 1.496000

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

informaÇÃo para 
Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

quArtA-fEIrA
2 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:04 bem-vindos a beirais
05:45 portugal selvagem
 O senhor do monte (Javali)
06:13 sabores da diáspora
06:47 Obra de arte
 navegabilidade do douro
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 dar sangue é dar vida
10:43 verão total
 tomar
13:27 Eixo norte sul
13:54 Cuidado Com a Língua!
14:09 O preço Certo
15:00 telejornal
16:02 sabores da diáspora
16:37 verão total
 tomar
19:00 24 Horas
20:03 bem-vindos a beirais
20:44 biosfera
 ambiente: onde falha
 a união Europeia?
21:14 Os nossos dias
21:57 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:02 rtp sempre
 vitorino nemésio
23:21 poplusa
 Capitães da areia
00:19 Obra de arte
 navegabilidade do douro
00:45 Cuidado Com a Língua!
01:00 Endereço desconhecido
 república Checa

quINtA-fEIrA
3 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 portugal selvagem
 O gigante dos mares
 (baleia Franca)
06:30 marca madeira
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
 Contracetivos: o que 
 devemos saber
10:45 verão total
 Lamego
13:00 Eixo norte sul
13:45 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 pit stop
16:30 verão total
 Lamego
19:00 24 Horas
20:02 bem-vindos a beirais
20:45 destino: portugal - i
21:00 Os nossos dias
21:45 Fatura da sorte
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 grande área
00:45 pit stop

sExtA-fEIrA
4 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
04:59 bem-vindos a beirais
05:45 destino: portugal - i
 marvão
06:15 palácios de portugal
 palácio são bento - 1ª 
06:45 Escolhas do Consumidor
07:17 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 sociedade Civil
 a evolução da 
 língua portuguesa
10:42 verão total
 abrantes
13:16 Eixo norte sul
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:03 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 Escolhas do Consumidor
16:24 verão total
 abrantes
19:00 24 Horas
20:03 bem-vindos a beirais
20:44 destino: portugal - i
 marvão
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 marca madeira

23:45 grande Entrevista
 assunção Cristas
00:45 Endereço desconhecido
 Hungria

sábADO
5 DE sEtEmbrO                                     
01:30 visita guiada
 O resplendor do 
 senhor santo Cristo
02:00 ainda bem Que vieste
02:30 sabores da diáspora
03:00 bom dia portugal 
05:45 inesquecível
 Jorge mourato 
 e sara pinto
07:30 áfrica 7 dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 Zig Zag
09:45 surf total
10:00 Escolhas do Consumidor
10:30 Endereço desconhecido
 polónia
11:00 portugueses pelo mundo
 seul, Coreia do sul
12:00 atlântida - madeira
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
 assunção Cristas
15:00 telejornal
16:00 O povo Que ainda Canta
 mouraria
16:35 poplusa
 Capitães da areia
17:00 programa a designar
18:30 Obra de arte
 navegabilidade do douro
19:00 24 Horas
20:00 Zona mista
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:45 sábado para 
 a meia-noite

DOmINgO
6 DE sEtEmbrO                                     
01:30 destino: portugal - i
 Coimbra
02:30 biosfera
 ambiente: onde falha 
 a união Europeia?
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:00 programa a designar
06:15 nha terra nha Cretcheu
 dany silva / 
 tradições Orais
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tarde
09:15 só visto!
10:15 verão total
 almeida
16:15 Esta é a minha Família
 Família de camionistas
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 7 pecados rurais
20:45 programa a designar
21:30 O povo Que ainda Canta
 mouraria
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 só visto!
00:00 inesquecível

sEguNDA-fEIrA
7 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 salvador
 Fernando Costa “Lau”
06:13 palácios de portugal
 palácio s. bento - 2ª
06:45 mar de Letras
 Carlota de barros
07:12 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:12 sociedade Civil
 água, um bem precioso
10:15 verão total
 vila real
13:00 Eixo norte sul
13:30 rtp sempre
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:00 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
16:00 golo rtp
 resumo da Liga nOs
17:00 verão total
 vila real

progrAmAção semAnAl
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está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

Perca peso de forma natural e 
definitiva. Programa nutricional 

recomendado
por médicos. 

acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA

514-961-0770

empregos

vende-se o aparelho “android” pode ver os 
canais portugueses, brasileiros, e outros mais, 
canais desportivos de todos os países, filmes, 

séries,  possibilidades ilimitadas. desloco-me para 
instalação. 514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura pessoa para tra-
balhar nos jardins. bom 
salário. 514-554-0213 

ou 450-641-7389

Vende-se

serViços

AlugA-se

precisa-se de assistente cozinheiro especializado 
em cozinha tradicional portuguesa com experiência e 

deve ter um bom francês. 
se apresentar no 4247 Boul st-laurent, Montréal, 

Qc H2W 2r2 ou telefonar para o 514.281.6947

Precisa-se de empregado preferencialmente
com experiência para instalar, montar e

trabalho geral para rampas em alumínio ou
metal com experiência. apresentar-se no 8910
Pascal gagnon, st-leonard ou contatar enza:

514-327-2200 ou por
email info@mondialuminium.com

Precisa-se de uma pes-
soa para trabalhos ge-
rais tal como pequenas 
reparações e manuten-
ção de edifícios. deve 
ter a sua ferramenta e 
ser experiente. 

carlos: 514-601-8798

precisa-se de senho-
ras/es de limpeza de 
quartos num hotel com 
experiência.

450-442-5800 
#2009

precisa-se de senho-
ras com experiência 
em máquina de costura 
para fazer modelos de 
roupa para senhora.
Marie: 514-845-6680

em Moledo, conselho da lou-
rinhã, vendem-se duas casas 
de habitação antigas com 
uma área de 330 metros qua-
drados, a 10 minutos de carro 
das praias do oeste como: 
areia Branca, consolação 

praia dos ossos e s. Bernardino, praia do Baleal 
e Peniche. Pede-se apenas 75.000 euros a ,nego-
ciar com o proprietário. telefonar em Montreal, sr. 
isaías Pereira 514-274-6771,em Portugal sra. Maria 
adelaide ribeiro 011-351-214-314-294,ou para ali-
ce ribeiro ,casa 261-449-433,celular 918-147-331.

vENDE-sE Em pOrtugAl

Boulangerie guizot procura
ajudante de padeiro.
ligar:  514-385-4361

OrAÇÃO AO DIvINO EspírItO sANtO
Ó divino Espírito santo! vós que esclareceis tudo, 
que iluminais todos os meus caminhos para que eu 
possa atingir a felicidade; vós que me concedeis o 
sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e 
até o mal que me têm feito. a vós que estais comi-
go em todos os instantes, eu quero humíldemente 
agradecer por tudo o que tenho e que sou e confir-
mar uma vez mais a minha intenção de nunca me 
afastar de vós, por maiores que sejam a ilusão, ou 
as tentações materiais, com a esperança de um dia 
merecer e poder juntar-me a vós e a todos os meus 
irmãos, na perpétua glória e paz. ámen. Obrigado 
mais uma vez. (rezar um pai nosso e uma avé-
-maria) Obrigado pela graça recebida. (a pessoa 
deverá rezar esta oração por três seguidos, sem 
dizer o pedido. dentro de três dias será alcançada 
a graça, par mais difícil que seja. publicar a oração 
assim que receber a graça. I.p. 

orAção

agência de viagem algarve
precisa-se de agente de viagens com ou sem expe-

riência com formação turística e bilingue.
enviar cv: servicesplus@bellnet.ca

empregos

Pessoa para trabalhar na grelha e um assistante 
de cozinha para uma churrascaria portuguesa. 
Possibilidade de trabalhar de dia ou de noite a 

tempo inteiro ou parcial. 438-764-4964

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.

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

Belo condominio de 1128 
pc . 2 quartos + escritorio. 

cozinha muito espaciosa. 2o 
andar de très. perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc lafontaine. disponivel a 

01 julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

prEcIsA-sE 
pEssOA pArA 

fAzEr lImpEzA, 
quE fAlA frANcês 

Ou INglês. 
E tEr 

rEfErêNcIAs.
514-274-9684

aluga-se um grande 5 
1/2 meio de duplex em 
anjou com sous-sol, ga-
ragem e quintal.   perto 
de tudo. disponível  o 1 
de outubro. 

Paulo
514-793-2885

urgENtE. prEcIsA-sE DE 
mEcâNIcO DE AutOmóvEIs E 

prEpArADOr DE pINturA pArA 
cArrOs. trAbAlhO gArANtIDO

E bOm sAlárIO.
514-279-7224

Precisa-se de pessoa 
para servir à mesa e 

trabalhar no bar. deve 
falar português e 

francês.
438-879-9926
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cArNEIrO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
princípio do amor, grande alegria. amor: não seja egoísta, 
pense nos sentimentos das outras pessoas. saúde: tente 

relaxar um pouco mais, anda com os nervos à flor da pele. 
Dinheiro: Seja prudente na forma como gere as suas finanças. 

números da sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa 
com quem sonhava há algum tempo poderá surgir 

inesperadamente. aprenda a escrever novas páginas no livro da 
sua vida! saúde: O seu nível de cansaço encontra-se elevado, 
deve descansar e dormir mais horas.  dinheiro: período favorável 
para novos negócios, poderá surgir uma proposta há muito 

aguardada. números da sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa 
Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão 
com muita calma e compreensão.  saúde: momento 

estável, aproveite para descansar. a vida espera por si. viva-a! 
dinheiro: período pouco propício para investimentos em grandes 
proporções.  números da sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta dominante: o mágico, que 
significa Habilidade.Amor: Os seus filhos sentem a sua 
falta, dê-lhes mais atenção. seja um bom professor, 
eduque para que os mais jovens tenham uma profissão, 

mas, sobretudo, eduque-os para a vida. saúde: poderá sentir 
alguns problemas de ouvidos.  dinheiro: Fase equilibrada, sem 
alterações de maior. números da sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: A sua vida afetiva beneficiará 
desta sua fase mais sentimental. a força e a humildade 
caminham de mãos dadas! saúde: nada o preocupará. 

Dinheiro: Não gaste as suas finanças em bens desnecessários. 
números da sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm: Carta Dominante: O Carro, que significa 
sucesso. amor: Cuidado com as atitudes que toma, 
revelarão falta de maturidade sentimental. perdoe-se a 
si próprio! saúde: não se medique, procure um médico. 

dinheiro: se quiser entrar num novo negócio, esta será a melhor 
altura. números da sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta dominante: rainha de paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Não fique desatento ao que se passa à sua volta. A 
força do bem transforma a vida!

saúde: sentir-se-á em forma e sem preocupações. 
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades. 
números da sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
amor. amor: não deixe que o ciúme estrague a sua 
relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas 
aprende a construir um futuro risonho! saúde: não cometa 

grandes excessos alimentares. 
dinheiro: não está numa boa altura para contrair empréstimos. 
números da sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgItárIO: Carta Dominante: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Esclareça as situações conflituosas 
recorrendo ao diálogo. uma personalidade forte sabe ser 
suave e leve como uma pena! saúde: Cuidado para que 

possa evitar gripes e constipações. dinheiro: neste campo nada 
o afetará. números da sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta dominante: O imperador, que 
significa Concretização. Amor: Aproveite este momento de 
boas energias para estar com o seu companheiro. saúde: 
nada de preocupante nesta área. dinheiro: a este nível 

nada o perturbará. arrisque! O sucesso espera por si! números 
da sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquárIO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
viagem inesperada. amor: para que a sua relação 
permaneça estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite 
comer tantos doces para não prejudicar o seu organismo. 
dinheiro: poderá investir mais seriamente num projeto, se 

for esse o seu desejo. números da sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e prosperidade. amor: não sofra por 
antecipação, porque assim não viverá as alegrias e 
felicidades de cada momento que passa. dedique algum 

do seu tempo à vida familiar e social. saúde: Consulte o seu 
médico para que faça um check-up ao seu organismo. dinheiro: 
não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais 
tarde.  números da sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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PAlAVrAs cruzAdAs

soluÇão

hOrIzONtAIs: 1. atual, Crase. 2. Combate, rim. 3. Em, adira, bi. 4. 
doutoral, ir. 5. se, amial. 6. rio, vau. 7. Lunar, mi. 8. aí, Oviforme. 9. da, 
sabat, ui. 10. Eco, Laminar. 11. mosca, amaro.. vErtIcAIs: 1. aceder, 
adem. 2. tomo, ilíaco. 3. um, usou, Os. 4. abate, nos. 5. Lado, Cavala. 
6. tira, riba. 7. Cerame, Fama. 8. ali, motim. 9. ar, avir, na. 10. sibila, 
muar. 11. Emir, useiro.
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PrEParação:

1

horóscopo maria hElEna martins
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JOrgE COrrEia
jcorreia@avozdePortugal.coM

hOrIzONtAIs: 1. Que existe presentemente. Contração de síla-
bas ou vogais numa só. 2. batalha. víscera dupla. 3. sobre (prep.). 
Esteja unido por aderência. bismuto (s.q.). 4. próprio de doutor. 
passar de um lugar a outro. 5. a si mesmo. plantio de amieiros. 6. 
Curso de água natural. baixio. 7. relativo à Lua. Forma antiga de 
mim. 8. nesse lugar. Que tem a forma de ovo. 9. Contr. da prep. 
de com o art. def. a. descanso religioso que, conforme a lei de 
moisés, os Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. 
designa dor, admiração, repugnância (interj.). 10. repercussão. 
reduzir a lâmina(s). 11. pequena porção de barba sob o lábio 
inferior. amargo. vErtIcAIs: 1. aquiescer. ave palmípede, espé-
cie de pato. 2. Fascículo. relativo à região ilíaca. 3. a unidade. 
serviu-se de. aqueles. 4. abatimento. Contr. da prep. em com o 
art. def. os. 5. Flanco. peixe da família dos Escombrídeos, espé-
cie de sarda. 6. Fita. ribanceira. 7. Habitação asiática construída 
sobre quatro troncos e coberta de palmas. reputação. 8. naquele 
lugar. tumulto popular. 9. brisa. Combinar, ajustar, conciliar. Contr. 
da prep. em com o art. def. a. 10. bruxa (fam.). Que é da raça dos 
mus. 11. título dado aos chefes de certas tribos muçulmanas. Que 
tem por hábito fazer alguma coisa.

3

3

EsQuErda Em CrisE

atualmente verifica-se uma profunda crise por 
parte dos partidos e movimentos chamados de 

esquerda. O combate político encontra-se assim en-
fraquecido, pois os seus opostos não encontrando 
resistência ganham terreno e suas políticas coloca-
das em terreno agravam problemas já existentes. 
Na Natureza existe um princípio em que determina-

do fenómeno é controlado por duas forças contrárias, 
que se anulam entre si em determinados momentos, 
noutros uma tem mais força, noutros é a sua força re-
cíproca. E assim é mantido o equilíbrio pois se ambas 
são úteis e necessárias ao mecanismo natural, a sua 
existência sem o seu contrário provocaria um dese-
quilíbrio de consequências desastrosas na Natureza. 
Assim temos a gravidade que atrai os astros em si no 
Universo, mas existem forças centrífugas que mantêm 
o equilíbrio e permitem que por exemplo os planetas 
orbitem em torno de estrelas, mantendo condições es-
pecíficas que no caso da Terra permitem a sua vida. 
Existem forças fundamentais na Natureza que presi-
dem aos fenómenos de aglomeração da matéria, o que 
permite a existência dos corpos materiais tal qual os 
conhecemos. Sem a existência destas forças contrárias 
entre si, atuando cada uma segunda a sua especificida-
de, não existiríamos, não existiria o nosso planeta nem 
o Universo material. Assim se passa algo de seme-
lhante na política. As ideologias de esquerda e direita 
têm ambas aspetos positivos que para se manifestarem 
corretamente precisam do seu oposto. Daqui a afirma-
ção de que quando uma delas se encontra demasiado 
enfraquecida pode propiciar tantos estragos como se 
estivesse sobrevalorizada por enfraquecimento da sua 
oposta. Neste momento, um pouco por todo o mun-
do verifica-se que os acontecimentos ultrapassaram o 
que as ideologias de esquerda sempre prometeram, e 
dado o cansaço e receios provocados pelas instabili-
dades mundiais, estas ideologias mostram-se incapa-
zes de atualizar a sua mensagem nos aspetos práticos 
sem trair os seus ideais, por forma a aparecerem como 
uma alternativa credível.  Várias situações ocorrem. 
Por uma lado assistimos à radicalização de alguns dos 
seus membros, que defendendo por um lado liberdade 
incondicional para todos, adotam medidas de limita-
ção da mesma quando chegam ao poder ou planeiam-
-na para quando lá chegarem. Veja-se o plano secreto 
sórdido de quase golpe de estado do Syriza por alguns 
dos seus membros mais extremados. Veja-se o Pode-
mos em Espanha, em que certos jornalistas são impe-
didos de fotografar ou de chegar perto do seu líder, ou 
as ligações obscuras que foram levantadas e que não 
chegaram a ser esclarecidas. Veja-se até o radical apa-
rentemente moderado Tsipras, que se aliava despudo-

radamente com Putin, ou que formou governo com um 
partido de extrema direita. Temos também os casos da 
China, em que vindos de uma ferrenha ditadura de es-
querda, são agora mais capitalistas do que os próprios 
capitalistas mantendo contudo o controlo repressivo. 
Veja-se a Venezuela, cujo movimento que governa o 
país, aparentemente pretendendo defender os interes-
ses do “povo” sofredor, virou completamente à direita, 
criando também um sistema paralelo de compadrio e 
de corrupção que leva o país à miséria que já não se via 
desde algum tempo. Na Alemanha e no Reino Unido 
os partidos de centro esquerda não conseguem qual-
quer vantagem política, mesmo perante os deslizes 
e contrassensos dos partidos de direita instalados no 
poder. Na França, ainda que governados por alguém 
da esquerda,  a popularidade e nível de aceitação é 
dos mais baixos alguma vez medidos em tempos de 
paz. A lição a tirar daqui é que os extremos tocam-
-se e estão mais pertos entre si do que à primeira vista 
parece. Extremas esquerda e direita mais facilmente 
se aliam do que à primeira vista se aliariam com uma 
ideologia centrista. E na atualidade a esquerda em par-
ticular definha, criando perigosamente espaço à direita 
para excessos. Recordo-me em particular da revolução 
francesa no final do século XVIII, que depois no início 
do século XIX daria lugar ao surgimento de Napoleão. 
Nesta revolução, aproveitando a degradação e fraqueza 
da monarquia, os movimentos populares pretenderam-
-se libertar da monarquia e dos seus atrozes ataques ao 
povo, não só físicos mas também morais pela ostensi-
va humilhação e recalcamento do seu povo na pobreza 
em que vivia. Acontece que a fraqueza da monarquia 
levaria a extremos excessos desses movimentos revo-
lucionários, que encabeçados por um grupo de pessoas 
mórbidas, entre as quais Robespierre, levaria a França 
a um regime de terror sem antecedentes, acabando por 
cometer atrocidades piores do que aquelas que eles 
pretenderam eliminar, muitas vezes contra aqueles 
que defendiam a própria revolução. Neste caso par-
ticular, o movimento revolucionário que ganhava ter-
reno e que cometeria as atrocidades era comparável 
aos movimentos esquerdistas, e o movimento enfra-
quecido (monarquia) era comparável aos movimentos 
de direita. Mais tarde viria Napoleão que reinstauraria 
um movimento quase parecido com o da monarquia, 
autodenominando-se imperador, apesar da implemen-
tação de diversas reformas liberais. Assim esperemos 
que a esquerda, um pouco por este mundo fora, não se 
deixando levar por extremos de ideologia ou de méto-
dos, seja capaz de se apresentar como uma alternativa 
capaz, que aprendendo com os erros passados mais ou 
menos recentes, saiba inovar na apresentação dos seus 
ideais e nos métodos para os alcançar, sem se esquecer 
de certos princípios universais e sem cair em armadi-
lhas de interesses particulares e partidários. Isto a bem 
de todos os indivíduos.



A Voz de PortugAl  |  2 de setembro de 2015  |  P. 17



A Voz de PortugAl  |  2 de setembro de 2015  |  P. 18

 p j v E D
1-Manchester city 12 4 4 0 0
2-crystal Palace 9 4 3 0 1
3-Leicester City 8 4 2 2 0
4-swansea City 8 4 2 2 0
5-man. united 7 4 2 1 1
6-arsenal 7 4 2 1 1
7-Liverpool 7 4 2 1 1
8-West Ham 6 4 2 0 2
9-Everton 5 4 1 2 1
10-southampton 5 4 1 2 1
11-bournemouth 4 4 1 1 2
12-aston villa 4 4 1 1 2
13-Chelsea 4 4 1 1 2
14-norwich City 4 4 1 1 2
15-West bromwich 4 4 1 1 2
16-tottenham 3 4 0 3 1
17-Watford 3 4 0 3 1
18-stoke City 2 4 0 2 2
19-newcastle 2 4 0 2 2
20-sunderland 2 4 0 2 2

iNglaTerra
Premier league

cAmpeonAtos europeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1-chievo 6 2 2 0 0
2-torino 6 2 2 0 0
3-sassuolo 6 2 2 0 0
4-internazionale 6 2 2 0 0
5-palermo 6 2 2 0 0
6-sampdoria 4 2 1 1 0
7-roma 4 2 1 1 0
8-Fiorentina 3 2 1 0 1
9-atalanta 3 2 1 0 1
10-genoa 3 2 1 0 1
11-udinese 3 2 1 0 1
12-Lazio 3 2 1 0 1
13-milan 3 2 1 0 1
14-napoli 1 2 0 1 1
15-Hellas verona 1 2 0 1 1
16-Juventus 0 2 0 0 2
17-bologna 0 2 0 0 2
18-Frosinone 0 2 0 0 2
19-Empoli 0 2 0 0 2
20-Carpi 0 2 0 0 2

 p j v E D
1-Paris sg 12 4 4 0 0
2-stade de reims 9 4 3 0 1
3-rennes 9 4 3 0 1
4-angers 8 4 2 2 0
5-Lyon 7 4 2 1 1
6-bastia 7 4 2 1 1
7-saint-étienne 7 4 2 1 1
8-nantes 7 4 2 1 1
9-Caen 6 4 2 0 2
10-bordeaux 5 4 1 2 1
11-nice 5 4 1 2 1
12-Lille 5 4 1 2 1
13-monaco 5 4 1 2 1
14-toulouse 4 4 1 1 2
15-marseille 3 4 1 0 3
16-guingamp 3 4 1 0 3
17-troyes 3 4 0 3 1
18-Lorient 2 4 0 2 2
19-montpellier 1 4 0 1 3
20-gFC ajaccio 1 4 0 1 3

iTália
serie a

FraNça
ligue 1

 p j v E D
1-b. Dortmund 9 3 3 0 0
2-B. München 9 3 3 0 0
3-vfL Wolfsburg 7 3 2 1 0
4-FC Köln 7 3 2 1 0
5-Fsv mainz 05 6 3 2 0 1
6-b. Leverkusen 6 3 2 0 1
7-FC ingolstadt  6 3 2 0 1
8-E. Frankfurt 4 3 1 1 1
9-schalke 04 4 3 1 1 1
10-Hertha bsC 4 3 1 1 1
11-W. bremen 4 3 1 1 1
12-darmstadt 98 3 3 0 3 0
13-Hamburger sv 3 3 1 0 2
14-tsg Hoff. 1 3 0 1 2
15-FC augsburg 1 3 0 1 2
16-Hannover 96 1 3 0 1 2
17-vfb stuttgart 0 3 0 0 3
18-b. m’gladbach 0 3 0 0 3

alemaNha
BuNdesliga

 p j v E D
1-celta de vigo 6 2 2 0 0
2-eibar 6 2 2 0 0
3-atlético madrid 6 2 2 0 0
4-barcelona 6 2 2 0 0
5-real madrid 4 2 1 1 0
6-villarreal 4 2 1 1 0
7-granada 3 2 1 0 1
8-Espanyol 3 2 1 0 1
9-deportivo 2 2 0 2 0
10-valencia 2 2 0 2 0
11-real sociedad 2 2 0 2 0
12-sporting gijón 2 2 0 2 0
13-Levante 1 2 0 1 1
14-Las palmas 1 2 0 1 1
15-málaga 1 2 0 1 1
16-sevilla 1 2 0 1 1
17-rayo vallecano 1 2 0 1 1
18-real betis 1 2 0 1 1
19-getafe 0 2 0 0 2
20-athletic 0 2 0 0 2

esPaNha
liga BBVa

obrigado nElson Évora

JOrgE COrrEia
jcorreia@avozdePortugal.coM

Foi na passada quinta 
feira 27 de agosto que 

nelson Évora conquistou o 
bronze no triplo salto nos 
campeonatos mundiais de 
atletismo em Pequim, com a 

marca de 17,52m.
E porque razão foi este resultado especial? Para 

quem não acompanha e de uma forma muito re-
sumida, este atleta português (nascido na Costa 
do Marfim mas de origens Cabo-Verdianas) teve 
excelentes resultados a nível nacional e mundial, 

principalmente entre 2007 e 2009. Mas uma le-
são veio dificultar-lhe a vida, com pelo menos 
duas intervenções cirúrgicas entre 2010 e 2012.
A princípio pensou-se que esta lesão colocaria 

Nelson Évora fora das competições internacio-
nais, no entanto a sua obstinação, perseverança e 
a conjugação de duas características que é muito 
raro ver em conjunto, que é ambição e humilda-
de, levaram este jovem a ultrapassar estas difi-
culdades que a vida lhe trouxe.
No final da competição ele não escondia o seu 

entusiasmo e satisfação, quando percebeu que 
com aquela marca ficava à frente do 4º classifi-
cado e que apenas os dois melhores, que viriam a 
ficar com as medalhas de ouro e prata, saltariam 
após o Nelson, garantindo assim a 3ª posição e a 
medalha de bronze. Agora a concentração foca-
-se nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Ja-
neiro.
Este resultado entre outros foi dedicado 

também a Portugal, e acho que podemos 
agradecer a nelson Évora pelo seu exemplo 
de trabalho dedicado, ambição, humildade e 
perseverança.

João moutinho disPEnsado dos
Jogos da sElEção Com frança
E albânia
O médio João Moutinho foi dispensado, 

esta segunda-feira, do estágio da seleção 
portuguesa de futebol. 
O médio do Mónaco tem lesão que “não é re-

cuperável a tempo de poder competir nos jogos” 
frente a França, na sexta-feira, e Albânia, três 
dias depois. 

“Moutinho foi dispensado de participar nos tra-
balhos após observação clínica, análise do exa-
me diagnóstico realizado esta segunda-feira de 
manhã e conversa entre o jogador e Fernando 
Santos, selecionador nacional”, lê-se no sítio ofi-

cial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) 
na Internet. 
De acordo com a mesma fonte, a entorse no 

tornozelo direito do médio do Mónaco “não é 
recuperável a tempo de poder competir nos jo-
gos que a seleção nacional tem agendados para 
4 (França, particular) e 7 (Albânia, de qualifica-
ção para o Euro2016) de setembro”. Moutinho 
integrava os 24 convocados de Fernando Santos, 
que assumiu a esperança de poder contar com o 
médio pelo menos no segundo jogo, em Elbasan, 
na Albânia. 
Os “eleitos” do selecionador nacional concen-

tram-se até às 13 horas numa unidade hoteleira 
de Cascais, estando agendado uma roda de im-
prensa com dois jogadores. Às 17 horas, Portu-
gal efetua o primeiro treino, no Estádio António 
Coimbra da Mota, no Estoril, com os primeiros 
15 minutos abertos à comunicação social. A sele-
ção portuguesa defronta a França, na sexta-feira, 
no Estádio José Alvalade, num encontro particu-
lar, e, três depois, encontra a Albânia, em Elba-
san, em jogo do Grupo I de qualificação para o 
Europeu de 2016. 
a seleção portuguesa lidera o agrupamento 

com 12 pontos, mais dois que a Dinamarca, 
que é segunda classificada, em igualdade pon-
tual com a albânia, terceira, mas com menos 
um jogo disputado.

bEnfiCa dEfronta atlÉtiCo dE madrid
E f.C. Porto o ChElsEa na ChamPions

O Benfica vai defrontar os espanhóis do 
atlético de Madrid e o F.C. Porto os in-

gleses do Chelsea na fase de grupos da liga 
dos Campeões, ditou esta quinta-feira o sor-
teio, no Mónaco. Conheça os grupos comple-
tos. 
Os jogos da fase de grupos realizam-se a 15 e 

16 de setembro (primeira jornada), 29 e 30 de se-
tembro (segunda), 20 e 21 de outubro (terceira), 
3 e 4 de novembro (quarta), 24 e 25 de novembro 
(quinta) e 8 e 9 de dezembro (sexta).
Grupo A: Paris Saint-Germain | Real Madrid | 

Shaktar Donetsk | Malmö; Grupo B: PSV Ein-
dhoven | Manchester United | CSKA Moscovo 
| Wolfsburgo; Grupo C: BEnFiCa | Atlético 
de Madrid | Galatasaray | Astana; Grupo D: Ju-
ventus | Manchester City | Sevilha | Borussia 
Mönchengladbach; Grupo E: Barcelona | Bayer 
Leverkusen | Roma | BATE Borisov; Grupo F: 
Bayern Munique | Arsenal | Olympiacos | Dina-
mo Zagreb; Grupo G: Chelsea | F.C. POrtO | 
Dínamo Kiev | Maccabi Telavive; Grupo H Ze-
nith | Valencia | Lyon | Gent.



A Voz de PortugAl  |  2 de setembro de 2015  |  P. 19

grupO EstE j p
1-dC united 28 44
2-nY red bulls 25 42
3-Columbus Crew 27 41
4-toronto FC 25 37
5-nE revolution 26 37
6-Orlando City 27 29
7-impact montréal  23 28
8-new York City FC 27 28
9-Chicago Fire 26 27
10-philadelphia union 27 27

major 
league soCCer

 p j v E D
1-Corinthians 46 21 14 4 3
2-atlético mineiro 42 21 13 3 5
3-grêmio 38 21 11 5 5
4-palmeiras 34 21 10 4 7
5-são paulo 34 21 10 4 7
6-a. paranaense 33 21 10 3 8
7-Fluminense 33 21 10 3 8
8-sport 31 21 7 10 4
9-santos 30 21 8 6 7
10-Flamengo 29 21 9 2 10
11-Chapecoense 28 21 8 4 9
12-internacional 28 21 7 7 7
13-ponte preta 27 21 6 9 6
14-Figueirense 26 21 7 5 9
15-avaí 23 21 6 5 10
16-Cruzeiro 22 21 6 4 11
17-goiás 22 21 5 7 9
18-Coritiba 22 21 5 7 9
19-Joinville 19 21 5 4 12
20-vasco 13 21 3 4 14

CamPeoNaTo
Brasileiro 2015

grupO OEstE j p
1-La galaxy 28 46
2-vancouver Whitecaps 27 45
3-FC dallas 25 41
4-sporting KC 25 40
5-portland timbers 27 40
6-seattle sounders 27 38
7-sJ Earthquakes 26 38
8-Houston dynamo 27 35
9-Colorado rapids 26 33
10-real salt Lake 27 32

1-SC Braga B 11 5 3 2 0 6 3
2-FC Porto B 9 5 3 0 2 7 7
3-Famalicão 9 5 2 3 0 7 5
4-Atlético CP 9 5 3 0 2 6 5
5-Santa Clara 9 4 3 0 1 7 4
6-Chaves 8 4 2 2 0 6 2
7-Sporting B 8 5 2 2 1 3 3
8-Olhanense 7 5 2 1 2 4 4
9-Benfica B 7 5 2 1 2 6 6
10-Oriental 7 4 2 1 1 10 6
11-Farense 7 5 2 1 2 5 4
12-Varzim 7 5 2 1 2 5 5
13-Penafiel 7 5 2 1 2 4 4
14-Ac. Viseu 7 4 2 1 1 4 4
15-Mafra 7 4 2 1 1 6 3
16-V. Guimarães B 6 5 1 3 1 8 8
17-Gil Vicente 5 4 1 2 1 6 3
18-Portimonense 5 4 1 2 1 5 5
19-Sp. Covilhã 4 5 1 1 3 2 7
20-Feirense 4 5 0 4 1 4 6
21-Leixões 4 5 1 1 3 2 5
22-Freamunde 2 4 0 2 2 2 4
23-Desp. Aves 2 5 0 2 3 4 8
24-UD Oliveirense 0 5 0 0 5 1 9

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 7 3 2 1 0 6 1
2-Sporting 7 3 2 1 0 6 3
3-Arouca 7 3 2 1 0 4 1
4-Benfica 6 3 2 0 1 7 3
5-SC Braga 6 3 2 0 1 6 2
6-Rio Ave 5 3 1 2 0 6 5
7-V. Setúbal 5 3 1 2 0 8 4
8-Paços Ferreira 5 3 1 2 0 3 2
9-U. Madeira 4 3 1 1 1 2 2
10-Boavista 4 3 1 1 1 3 6
11-Tondela 3 3 1 0 2 2 3
12-Belenenses 3 3 0 3 0 5 5
13-Estoril Praia 3 3 1 0 2 2 6
14-Nacional 3 3 1 0 2 2 3
15-Marítimo 2 3 0 2 1 3 4
16-V. Guimarães 2 3 0 2 1 1 4
17-Moreirense 0 3 0 0 3 2 7
18-Académica 0 3 0 0 3 1 8

  P J V E D GM GS

resultAdos
v. setúbal 2-2 rio ave

FC porto 2-0 Estoril praia
Benfica 3-2 Moreirense
tondela 1-0 nacional

paços Ferreira 1-1 arouca
braga 4-0 boavista

académica 1-3 sporting
belenenses 1-1 marítimo

u. madeira 0-0 v. guimarães

PróxImA jornAdA
13/09 arouca - fc Porto
  Boavista - Paços ferreira
  v. guimarães - tondela
  Marítimo - v. setúbal
  Moreirense - u. Madeira
  rio ave - sporting
  nacional - académica
  Benfica - Belenenses
  estoril Praia - Braga

os melhores mArcAdores dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1-vincent aboubakar [FC porto]  3  3
1-andré Claro [v. setúbal]  3  3
1-Jonas [Benfica]  3  3
1-suk [v. setúbal]  3  3

O jogo até foi bom 
para o impacto mas 

falta de oportunismo vol-
tou a pecar. O impacto 
voltou a perder na capital 
do Ontario frente ao to-

ronto FC por 2-1, marcou Dominic Oduro 
para os pupilos de Frank Klopas. 
Michael Bradley e Jozi Altidore foram os 

marcadores para a equipa da casa. Dominic 
Oduro esteve muito perto de conseguir o 
golo logo no início da primeira parte quan-
do de maneira incrível falhou a baliza depois 
de ter fintado o guarda-redes. Pouco tempo 
depois foi a vez de Johan Venegas de fa-
lhar a baliza numa sequência em que a bola 
devia ter entrado na baliza dos homens da 
casa. Já quase dentro da pequena aérea, Ve-
negas mandou a bola muito por cima das re-
des. Bradley fez pagar a ineficácia ofensiva 
do Impacto pouco antes do encontro seguir 
para intervalo. Sozinho no meio da grande 
área aproveitou um passe perfeito para des-
viar a bola para a baliza defendida por Eric 
Kronberg. Na segunda metade do encontro 
outra vez Oduro com uma enorme oportu-
nidade frente ao guarda-redes atira à figura 
deste mesmo. Pouco tempo depois a seguir 
a uma bola à trave, Altidore remata a recar-
ga para o fundo da baliza e faz o 2-0 para o 

o ClubE Portugal dE
montrEal volta a
tEr uma EQuiPa! 

Toronto FC. Depois de tanto insistir, Oduro 
acabou mesmo por encontrar o caminho do 
golo depois de um excelente passe de An-
dres Romero, Oduro só teve de encostar para 
fazer o 2-1 final. Poucas horas depois de esta 
derrota, mais uma fora de casa, o Impacto 
demitiu o treinador Frank Klopas do seu car-
go e substituiu-o pelo adjunto Mauro Biello. 
Mais um treinador que é demitido no Im-
pacto de Montreal. Este tinha salvo os dias 
dele com a excelente performance do clube 
na liga dos campeões, mas tudo tem um fim 
e este é o fim da era Klopas no Impacto. As 
declarações de jogadores insatisfeitos como 
Bernier ou Ciman que dizia faltar filosofia à 
equipa, ou então a insistência numa tactica 
4-2-3-1 que resultava muito pouco fora de 
casa e que em casa frente a equipas fracas a 
presença de um segundo avançado é o míni-
mo pedido. O Impacto tem atravessado um 
período fraco na época com 11 pontos nos úl-
timos 11 jogos, muito insuficiente se querem 
participar nos playoffs de fim de época. Esta 
foi uma decisão acertada por parte da equipa 
técnica do Impacto liderada por Adam Braz. 
O Impacto que neste momento tem umas das 
melhores equipas de sempre do clube tem de 
aproveitar os jogos no estádio Saputo para 
fazer o máximo de pontos possível. 
Próximo encontro é no dia 5 de setembro 

no estádio Saputo a partir das 20h.

após alguns anos de 
paragem, a comu-

nidade lusa vai voltar a 
ter uma equipa a repre-
sentá-la no desporto. O 

lusitano Futsal Clube vai entrar na Pre-
mière ligue de Futsal do quebeque para 
a época 2015-16. 

A temporada tem início na primeira sema-
na de Novembro e acaba no mês de Março. 
O vencedor do campeonato jogará uma fi-

nal distrital contra a divisão da cidade de 
Quebeque e quem ganhar esse jogo irájogar 
a Taça do Canadá que dá entrada na compe-
tição da CONCACAF.
Esta equipa de Futsal que vai ter sede no 

Clube Portugal de Montreal e terá uma 
equipa técnica composta por três jovens 
da comunidade, sendo eles David Ribeiro, 
Kevin Antunes e Hugo Boal. Os jogadores 
são obrigados a ser maiores de 16 anos para 
participar. A equipa é composta por jogado-
res de nacionalidade portuguesa. A equipa 
já conta com alguns jogadores com bom 
historial no Futsal do Quebeque mas ain-
da vai haver um estágio para jogadores que 
queiram mostrar o seu valor e fazer parte 
da equipa da comunidade.  O “teste” vai se 
realizar em dois treinos abertos na última 
semana de Setembro com hora e local por 
determinar. Os jogadores interessados tem 
de comunicar com o staff enviando suas in-
formações para o seguinte email: lusitano-
futsalclub@gmail.com
nas próximas semanas haverá difusão 

da equipa principal à comunidade. Logo 
no arranque do campeonato, haverá 
também seguimento do percurso desta 
equipa portuguesa de todos nós. É com 
muito prazer que volta o desporto à nos-
sa comunidade. a maior sorte para estes 
três jovens e para o projeto deles. 

mais uma vEz o imPaCto...

DaniEl lOUrEirO
dloureiro@avozdePortugal.coM

dloureiro@avozdePortugal.coM
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