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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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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
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A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

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” e a Banda Evolution em Laval. 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 Assembleia 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.

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.

Programa da semana
Quinta-feira 10 de setembro
- Daniel Loureiro eleito
conselheiro das comunidades

Sábado 12 de setembro

- Festa da Nossa Senhora da Luz em Toronto
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leições no Canada | Debate
No dia 15 de setembro, festejando o décimo aniversário do «Montreal Magazine»,

a direção vai organizar uma entrevista - debate, que conta com a participação dos
candidatos portugueses na província do Quebeque nas eleições no Canadá. A sessão
terá lugar no restaurante Estrela do Oceano em Montréal. O tema, eleições no Canadá,
será tratado pelos candidatos do Partido Conservador Manuel Puga e pelo partido liberal
Alexandra Mendes. O moderador convidado para o debate: Manuel Rodrigues - diretor
do jornal A Voz de Portugal, agradeceu o convite para a participação neste debate e
considerou, o papel testemunhal na nossa história recente do «Montreal Magazine»
que, ao longo destes 10 últimos anos, tem desenvolvido um trabalho de preservação da
cultura e língua portuguesas, onde não falta uma contribuição afetiva ao conhecimento
de um tempo que muitos teimam em apagar. Considerou também que o sistema político
não se reduz ao político-partidário, visto que o sistema económico e o sistema social
são partes integrantes de um todo que integra vários poderes. A direção do« Montreal
Magazine», apresenta um trabalho no campo da cidadania... é óbvio que cada cidadão
se posiciona como melhor entender! Devidamente informado do programa de cada
partido. Este debate em português é um oxigénio vital e ilumina aquela sabedoria que
a experiência de vida vai ditando de modo por vezes insondável. Por tudo isto não
perca na televisão o debate, com os candidatos portugueses, nas eleições no Canadá,
moderado por Manuel Rodrigues e Conceição Ferreira no espaço televisivo «Montreal
Magazine». Nota: Os interessados em colocar perguntas podem enviar por email
para info@tvpm.ca.

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale
du Canada.
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Editorial

Emigração

e as vozes sofridas

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

N

ão será este o local nem a
ocasião para averiguar as
causas profundas da emigração; nem na impotência manifestada perante a sua sistemática sabotagem, a coberto dos
governos que ficaram indissoluvelmente associados à guerra. Aquela que perdurará no
tempo da história, nas memórias... para além,
muito tempo depois de terem morrido milhares de pessoas.
Não, não é bom reconhecermos capacidade a
nenhum turiferário do imperialismo e da governança capitalista, a nenhum renegado com a barriga cheia de tachos e gamelas, para se atrever a
dar glória aos seus míseros intuitos de ganância
pelo poder, por privilégios e enriquecimento pessoal mafioso.
Os emigrantes pertencem a outro universo de
valores: são gente honrada, empenhados de corpo
e alma na tarefa exaltante de libertar as amarras
do medo e do obscurantismo ancestral, de abrir
os horizontes da civilidade e de um progresso
humanizado. Sempre nos bastou o sentimento do
dever cumprido. É um brasão de nobreza, que
não está ao alcance de todos.
Subitamente na clivagem do tempo moderno,
terminou a vida de muita gente indiferenciada
na matriz de origem em cenário de tragédia antiquíssima dos «passadores por terra em Portugal»
e agora por mar em outros lugares no mundo por
herança da guerra e do povo pobre. Falta hoje

uma estatura intelectual e humana invulgar e um
imenso espírito criador a que não deve faltar a
agudeza crítica nos políticos no poder e na oposição. Mas a autodenominada sociedade civil
vive mensamente à sombra da ilusão de ter sol
na eira e chuva no nabal.
Perante as circunstâncias em que se vive no
mundo...interessa que ao sorriso manhoso de
certos governos, soa a hora de estar à altura de
enfrentar os riscos, de jogar o destino em nome
de paixões confessadas, de crença num futuro
possível de solidariedade ativa, de equidade na
justiça e na distribuição da riqueza.
As dúvidas persistentes e as exigências severas que nos percorrem, na procura do equilíbrio
entre a ética e o mundo físico formam a impaciência... e essa impaciência está associada à
luta contra o esquecimento, ideologia que atigiu
o seu cume na década de oitenta do século xx,
e vai impor dispositivos inexoráveis de individualismo, de egoísmo e de desumanização nas
relações sociais. Hoje o que me interessa é a denúncia dos disparates de uma sociedade cada vez
mais desequilibrada, incongruente e insolidária
é a visão crítica, algumas vezes amarga dos desatinos que comandam o mundo em que vivemos e constituem os grandes problemas morais e
ideológicos que se colocam aos seres humanos.
Os emigrantes são o esquecimento...uma troca e
uma interdependência com zonas de sombra e o
resultado de um diálogo emprestado ao mundo:
nenhuma ciência, nenhum credo, nenhuma catequese, nenhum sistema dispõe das chaves da
História, pois os seus movimentos são imprevisíveis, embora todas as épocas dêem sinais prováveis do que irá acontecer. Em nome da eficácia

e da competividade criou-se uma mentalidade de
rejeição de qualquer limite. Há nesta doutrina,
o argumento falacioso de que ela corresponde
às reclamações da «modernidade» quando, afinal conduz à humilhação do humano. Hoje é um
momento de fazer apelo às instituições representativas, aos eleitos e aos movimentos cívicos e
associativos, à sua capacidade local e setorial de
trabalho e empenho nas causas do interesse comum.
Sem esta rede cívica e cultural, humanitária e
social a funcionar, não haverá uma verdadeira democracia na participação e na responsabilidade, de que tanto estamos precisados no
mundo. O conceito alargado de democracia –
é uma democracia integral, uma democracia
simultaneamente política, social e económica.

Daniel Loureiro, novo conselheiro
das Comunidades em Montreal/Otava
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mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

D

epois de uma campanha
de dois meses, os portugueses, que estavam recenseados na lista eleitoral do
Consulado Geral de Portugal em Montreal,
e no serviço consular da embaixada de Portugal em Otava, elegeram a lista A.
Daniel Loureiro foi eleito como conselheiro
da Comunidade, e a sua suplente a Clementina
Santos, antiga conselheira das Comunidades,
com 59,7% dos votos.
A lista B, que era composta de Manuel Guedes e do seu suplente, Oscar Baptista receberam
40,3% dos votos, depois de uma intensa campanha sobre o terreno.
Noutro ponto de vista, a taxa de participação
foi um desastre. Mesmo com um recenseamento voluntário, 87 eleitores inscritos, a taxa de
participação foi de 4.4%, e 0% de eleitores vo-

taram em Otava.
Na sua entrevista com a Voz de Portugal, o
novo conselheiro Daniel Loureiro, tinha sublinhado que era uma má época para realizar estas
eleições porque muitos recenseados estão de férias em Portugal. Podemos então ver uma certa
explicação.
Lembramos, três postos em Toronto e um
de Vancouver não foram preenchidos, por
falta de interesse da comunidade ou dificuldades técnicas.
Essa situação faz do Dr. Daniel Loureiro, o
único Conselheiro das Comunidades eleito
no Canadá.
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Festa do Sagrado Coração
de Jesus na Amizade
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

A

tradição continua na comunidade católica portuguesa com a festa do Sagrado Coração de Jesus, que
é a última festa estival na
Missão Santa Cruz.
Este ano, a festa era de amizade. No sábado, os
artistas locais Eddy Sousa e o DJ Xmen atuaram
antes de ver a vedeta da noite, o brasileiro de Toronto, Allan Castro, cantar para o prazer da multidão. No subsolo da igreja foi o DJ New Touch,
que fez dançar os últimos presentes na festa.
No domingo, o ponto importante é a procissão,
para a qual várias associações estiveram presentes, assim como os políticos, o Manuel Puga,
candidato do Partido Conservador do Canadá,
Rachel Bendayan, candidata do Partido Liberal
do Canadá, o Alex Norris, vereador municipal, e
Glenn Castanheira, membro do gabinete do chefe da oposição, Luc Ferrandez.
Este ano foi a Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Cambridge, que participou na procissão
e no arraial com as Filarmónicas Portuguesas de

Montreal e do Divino Espírito Santo de Laval.
Este ano, a procissão contou com a presença da
Nossa Senhora dos Milagres, da Nossa Senhora da Estrela, da Nossa Senhora de Fátima, e da
Santa Cecília. Vários grupos da comunidade estavam presentes. Antes do arraial, Júlio Lourenço apresentou o seu repertório.
Mas, uma pergunta durante a festa vinha na
cabeça, de onde vem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? O Sagrado Coração de Jesus
é uma das três solenidades do Tempo Comum,
dentro da Liturgia da Igreja Católica, comemorada na segunda Sexta-feira, após a solenidade
de Corpus Christi. Além disso, essa devoção
também é cultivada pela Igreja Católica ao longo de todas as primeiras Sextas-feiras de cada
mês. Consiste na veneração do Coração de Jesus, do mais íntimo de Seu Amor. A origem desta devoção deve a Santa Margarida Maria, uma
religiosa de uma Congregação conhecida como
Ordem da Visitação. A Santa Margarida Maria
de Alacoque teve extraordinárias revelações por
parte de Jesus Cristo, que a incumbiu pessoal-

mente de divulgar e propagar no mundo esta piedosa devoção. Foram três as aparições de Jesus:
A primeira, deu-se a 27 de Dezembro de 1673, a
segunda em 1674 e, a terceira, em 1675.
Mais tarde, outra religiosa, a Beata Maria do
Divino Coração, condessa de Droste zu Vischering, a partir de Portugal estendeu a esta devoção
a todo o Mundo por meio de um ato de consagração solene pedido ao Papa Leão XIII. Jesus
deixou doze grandes promessas às pessoas que,
aproveitando-se da Sua Divina Misericórdia,
participassem das comunhões reparadoras das
primeiras sextas-feiras. Disse Ele, numa dessas
ocasiões a Santa Margarida Maria de Alacoque:
“Prometo-te, pela Minha excessiva misericórdia
e pelo amor todo-poderoso do meu Coração, consábado uma grande equipa de profissionais da
empresa Monastesse vieram dar um brilho a todos os andores da igreja com flores fresquinhas
e todas lindas. Também queremos vos informar
que Filipe Silva, filho de Ildeberto e Graça Silva,
fez um novo andor para este grandioso evento.
Dando um brilho mais lindo a esta festa, sabemos todos que ele é um profissional nos tetos de
casa mas tem um enorme talento em madeira.
Já estamos à espera do próximo ano, para assistir novamente às festas religiosas da Missão Santa Cruz, que pontuam o nosso período estival, e
que verá, na Festa do Divino Espírito Santos da
Missão Santa Cruz, o jornal A Voz de Portugal,
mordomo. Haverá também o 50º aniversário das
festividades do Santo Cristo em Montreal em
2016, um ano cheia de surpresas!
Queremos notar que o vereador Alex Norris
permitiu a procissão fosse até à rua Villeneuve, em razão dos trabalhos que começaram
dois dias antes das festividades, em frente da
Missão Santa Cruz, criando muitos problemas de segurança do nosso povo.

ceder a todos os que comungarem nas primeiras
sextas-feiras de nove meses consecutivos, a graça da penitência final; não morrerão em minha
inimizade, nem sem receberem os sacramentos,
e Meu Divino Coração lhes será seguro refúgio
nessa última hora”. Não se sabe quem compôs a
lista com as 12 promessas do Sagrado Coração
de Jesus, tiradas das revelações de Nosso Senhor
a Santa Margarida Maria de Alacoque. Sabe-se
só que são fidedignas – as promessas estão de
facto contidas nas revelações – e que o trabalho
anónimo foi de grande mérito e utilidade. M.
Kemper, um modesto comerciante de Dayton,
cidadezinha norte-americana, iniciou, em 1882,
um trabalho de ampla divulgação delas. A partir desta primeiro impulso, tiveram propagação
mundial. Normalmente são conhecidas como as
12 Promessas do Coração de Jesus, a mais importante das quais, é a 12ª, chamada a GRANDE
PROMESSA.
Este ano foi um ano de mundança, através da
organização das festas na igreja Santa Cruz, uma
nova equipa, novas ideias e boa disposição. No

Encontrar os Saldos das
Contas não Reclamadas no Canadá
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mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho
“Quebec “Accès au
registre des biens
non réclamés”

O

Banco Central canadense e algumas
cooperativas de crédito têm bilhões de
dólares em bens não reclamados. Contas
inativas não reclamadas e não reclamado
dinheiro em bancos canadenses estão sob a
custódia do banco do Canadá.

Fundos não reclamados em cooperativas de
crédito podem ser sob a custódia da própria
União crédito ou em uma localização central
em uma das províncias. Exemplos de saldos de
conta não reclamados detidos podem incluir:
Depósitos – poupança, certificados de depósitos, relações de confiança para filhos menores
pagamento indevido de cobradores de dívidas,
saldos não reclamados no banco do Canadá, etc.
O banco do Canadá oferece uma ferramenta
automatizada para localizar fundos não reclamados. Visitando o site em bankofcanada.ca, as
pessoas podem aprender se há dinheiro realizado sob seus nomes. Os fundos não reclamados
foram transferidos para o banco do Canadá depois da conta ficar dormente e a instituição depositária não conseguir localizar o depositante.
Deve ser preenchido um formulário de pedido
e a documentação apresentada para o banco do
Canadá para receber fundos não reclamados listados.
Métodos de pesquisa alternativa

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

non réclamés’’ e vir a ter com uma agradável
surpresa de ter uma soma de dinheiro que lhe
pertence.
(Colúmbia Britânica em sociedade de propriedade não reclamados ou unclaimedpropertysocietybc.ca).
Taxas para obtenção de dinheiro não reclamado
Não existem taxas cobradas pelo banco do Canadá, ou por cooperativas de crédito para processar reclamações de saldos não reclamados.
No entanto, os indivíduos podem incorrer em
custos para a obtenção de documentos legais e
autorizações para reivindicar esses fundos.
Documentação necessária para
receber fundos não reclamados
Submeter um pedido de dinheiro perdido ou
não reclamado de indivíduos precisam fornecer registros provando que eles são os donos da
conta e provando a sua identidade pessoal. Para
herdeiros de um saldo de conta e curadores ou
representantes, agindo em nome de um depositante, documentação legal provando sua autoridade é também um requisito.
Recursos:
Informações dos seguintes sites:
Nova Escócia Credit Union Depository Corporation
- Revenu Québec
- Colúmbia Britânica sociedade de bens não
reclamados.
Posts relacionados:
Encontrar a propriedade e o dinheiro não reclamado internacional.
Pesquisa livre dinheiro não reclamados.
Arquivo para verificações de restituições de
imposto de IRS não reclamados.
O Jornal A Voz de Portugal, fez algumas verificações que são do domínio público de nomes
Milhares de bens não foram reclamados pelos portugueses e encontrou por exemplo: no nome
seus donos. Os tipos de ativos são: produtos “Moniz”
financeiros, herança de propriedade, proprie- Biens non réclamés
dade de negócios dissolvida, propriedade sem Chaque année, des milliers de biens sont oudono, a propriedade
cujo proprietário é
desconhecido ou incontactável. O registo
de propriedade não
reclamada Revenu de
Québec é para informar os cidadãos sobre a existência destas
propriedades.
As pessoas que pensam que têm direito a
essa propriedade, por
exemplo, os herdeiros
de uma pessoa falecida, têm até 10 anos p/
se manifestar.
No caso de sucessão, Revenu Québec atua bliés ou non réclamés par leurs propriétaires.
Au Québec, Revenu Québec est l’organisation
como síndico provisório em nome do Estado.
Certamente que muitos portugueses fazem par- désignée pour récupérer et administrer ces
te desta lista de pessoas que possuem bens que biens.
nunca foram reclamados, por inúmeras razões, Nous les recevons des détenteurs ou des
para saber se tem ou não algum bem que esteja débiteurs, telles les institutions financières,
nous dressons une liste de ces biens et inforsobre a custódia do governo do Quebeque!
É simples, rápido e quem sabe pode vir a mons la population que nous sommes maintransformar a sua vida, numa simples pesqui- tenant l’administrateur provisoire de ces
sa, na inter-net, digitando, “registre des biens biens.

para fundos não reclamados
O banco do Canadá pode ser contactado através de correio postal ou por telefone para saber
sobre saldos não reclamados. Indivíduos em
contacto com o banco do Canadá devem fornecer o nome do número de titular, endereço e telefone de conta. Endereço e número de telefone
para consultas de saldos não reclamados:
Saldos não reclamados serviços banco de Canada 234 Wellington ou 245 Sparks Street, Ottawa, ON, K1A 0G 9 Dinheiro não reclamados
em cooperativas de crédito canadianas.
O banco do Canadá detém apenas não reclamado dinheiro depositado em bancos regulamentados; dinheiro de cooperativas de crédito que é
reivindicado não vai para
a sede da União de crédito, é mantido na agência.
Indivíduos devem começar por entrar em contato
com a filial da União onde
a conta é realizada para
localizar fundos não reclamados ou esquecidos.
Três províncias que têm
localizações centrais para
a custódia do dinheiro não
reclamado:
Nova Escócia em Nova
Escócia Credit Union
Depository Corporation
ou nscudic.org; Quebec
receitas ou revenu.gouv.
qc.ca;
Não reclamados, propriedade e herança,
Revenu Québec

Visita
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da

Candidata Alzira Silva

em

Montreal

Os candidatos do PS pelo Círculo Fora da Eu- ses dos portugueses residentes nos vários contiropa
conhecem bem as comunidades e já deram nentes”.
Mário Carvalho
provas de trabalho, integridade, dedicação, di- Não se esqueçam que as eleições para a Asegunda-feira passada, a namismo, rigor e empenho na defesa dos interes- sembleia da Republica é no dia 4 de outubro.
simpática amiga da Comunidade Portuguesa de Montreal, a doutora Alzira Silva,
mais uma vez voltou à Casa
dos Açores do Quebeque com
dois objetivos distintos.
mcarvalho@avozdeportugal.com

S

O primeiro para apresentar aos familiares e
amigos a sua nova obra literária que ela escreveu
em homenagem ao marido, a obra intitula-se “O
teu olhar anoitece”, este livro será somente oferecido pela autora aos familiares e amigos e que
não será vendido nem distribuidos nas livrarias
por ser no dizer da escritóra, um livro muito intimo e familiar. O segundo objetivo da sua passagem era de apresentar a sua candidatura como
deputada pelo Circulo Eleitoral Fora da Europa
para o PS. Logo de seguida ela apresentou o seu
programa eleitoral, muito interessante, variado e
com boas intenções para as comunidades portuguesas através do mundo.

“Os cinco milhões de portugueses residentes no
estrangeiro constituem uma força e um orgulho
para Portugal pela sua coragem, pela sua ação
e pelo seu conhecimento. É um dever construir o
nosso país com todos os portugueses residentes
nos vários continentes, valorizá-los e apoiá-los.
Estamos juntos!
Portugal está a sangrar de novo com as partidas da emigração. A nossa maior riqueza é a
nossa gente, não podemos permitir que parta
sem esperança no nosso país.
Portugal é o seu povo!
Propomos uma política sólida, desburocratizada e clara, que vá ao encontro das necessidades
e expectativas dos portugueses dos vários continentes, com sensibilidade, firmeza e sentido de
partilha.
Queremos mais Portugal nas comunidades
e mais comunidades em Portugal!
O programa electoral do PS para as Comunidades é inovador, inclusivo e conta com a participação de todos para construir comunidades
mais amplas, informadas, atentas, modernas e
abertas a uma nova maneira de viver Portugal.
Honramos o vosso passado e estimulamos os
vossos projetos nesta caminhada rumo ao futuro.
Temos muito a fazer!

Europa (des)valorizada
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jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

A

crise de refugiados provenientes principalmente de África e Médio Oriente
tem colocado mais uma vez os
valores da Europa, ou a falta destes, à prova...
Esta crise de refugiados, com números que excedem qualquer situação passada em tempos de
paz na Europa, revela no entanto vários aspetos
que desde os líderes ao cidadão comum têm manifestado dificuldades em perceber: há uma proximidade maior do que parece quando em qualquer
região do Globo, por mais remota que esteja da
nossa casa, acontece algo de catastrófico, seja por
razões naturais ou por razões humanas. A dificuldade de perceber este princípio tão simples e no
entanto tão presente tem colocado os valores da
civilização, tanto ocidental como oriental, à prova,

e em particular a Europa que pretende aglutinar
vários países, várias culturas, várias nacionalidades. Ninguém pode negar que o projeto Europeu
é talvez o maior empreendimento posto em prática de uma forma pacífica para integrar vários povos. Com integração não pretendo referir-me ao
processo que aparenta aceitar pessoas no entanto,
subrepticiamente, pretende sim apagar a cultura
dos integrados e “transformá-los” em seres semelhantes àqueles que os acolhem. Isto nunca deu
resultado. Refiro-me sim ao processo de aceitação
das diferenças numa plataforma de funcionamento acordada entre ambas as partes. Os acordos de
Schengen preveem a livre circulação de pessoas,
bens e mercadorias e uma vez assinados, ainda
que os países possam tomar medidas particulares
de controlo fronteiriço em condições excecionais,
tudo e todos são livres de circular. Mas quando
se vive em tal liberdade de movimentos, tem que
haver também necessariamente uma responsabilidade comum com o que acontece no limite fron-
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António

não Procure mAis!
AProVeite A minhA
eXPeriÊnciA ProFissionAl

AVAliAção grAtuitA
teleFone-me

514-246-9008

inFormem-se sobre As VAntAgens
de trAbAlhArmos juntos

teiriço da área de Schengen. Não se deve desviar
o olhar quando os países fronteiriços dessas áreas,
desde há anos a esta parte, enfrentam dificuldades
constantes com imigração, clandestina ou não. Só
agora, quando se viu uma fotografia de uma criança de 3 anos morta por afogamento é que o mundo
inteiro e em particular a Europa se moveu para a
questão, ainda assim com bastantes divisões, atrasos e considerações.
Não é nem a primeira nem será a última criança
a morrer nestas circunstâncias. O que torna isto
mais demagógico é o facto de que os poderes políticos que podem decidir só agora é que manifestam intenções de ação... ainda estamos para ver
as ações a iniciarem-se na prática! Naturalmente
este assunto não é de resolução fácil nem imediata
devido à complexidade de que se reveste. Estamos
a lidar com povos inteiros, que muitas vezes se recusam a agir ou sacrificar a bem dos seus próprios
interesses e apenas pretendem ter a sua situação
resolvida no imediato sem atender às implicações
daí decorrentes. Temos também forças e sistemas
políticos, sociais e culturais, tanto nos chamados
países ocidentais como nos países vítimas dessas
catástrofes humanas, que apenas pensam na manutenção dos seus interesses e influências particulares e esquecem o conjunto onde estão inseridos.
A Europa, envolvida neste problema, perde no
entanto uma oportunidade de demonstrar ao Mundo como agir à altura do problema, de uma forma
solidária entre os seus membros e para com os
seus membros e países externos. Os valores que
aparentemente são o fundamento da sua criação,
valores esses apoiados na valorização do ser humano, encontram-se em cheque vítimas de sistemas que funcionam com base em folhas de cálculo
de Excel, ideologias ultrapassadas e populismos
nacionalistas que em nada valorizam o projeto
Europeu e trazem pesadas consequências futuras.

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010
www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com

Rádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário: 514.366.2888

Linha aberta
514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
5877 Avenue Papineau, Montreal, H2G 2W3

Filha
eleita
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de emigrantes minhotos

Miss Rhode Island 2016

luso-americana Theresa Agonia, natural de Central Falls,
foi eleita domingo, dia 30 de Agosto, Miss Rhode Island 2016. A final
do concurso onde o ceptro de beleza foi entregue a Agonia decorreu
no Dunkin Donuts Center de Providence, a capital do ‘Estado Oceano’. A nova rainha de beleza ganha
assim o passaporte para representar Rhode Island em 2016 na 65ª
edição do Miss USA.
A luso-americana formou-se pela
Roger Williams University em Comunicações e ocupa atualmente o
cargo de subchefe de gabinete do
presidente da Câmara de Providence,
Jorge Elorza. Agonia também passou pela University of Wollongong,
na Austrália, e frequentou as escolas
públicas de Central Falls. Em declarações, Theresa Agonia disser ser a
filha mais velha (entre três) do casal
Manuel e Fernanda Agonia, ambos
emigrantes de Viana do Castelo, Minho, na Nova Inglaterra. Para além de
inglês e português, fala ainda francês
e espanhol, havia já concorrido ao título de Miss Rhode Island em 2013.
“Andei na Escola Portuguesa do
Clube Juventude Lusitana e sempre
gostei de estar envolvida no que é
português”, acrescenta a nova Miss
Rhode Island – que em 2007 foi Miss
Júnior Dia de Portugal e dois anos de-

pois Miss Dia de Portugal em Rhode
Island, “o que me levou numa viagem
a Portugal.”
Agonia faz questão de dizer que é
sócia da Casa do Benfoca da Nova
Inglaterra e que fez parte durante 15

anos do Rancho Folclórico ‘Danças e
Cantares de Poertugal’, de Cumberland. Em Outubro, recebe também o
Prémio ‘Jovem Promessa’ do PALCUS, durante a 19ª gala anual desta
organização, a ter lugar em Hudson,
MA. Ao reagir à vitória da luso-americana, o ‘mayor’ de Providence escreveu no Twitter uma mensagem de
parabéns à sua subchefe de gabinete.

Em Coimbra,
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cirurgia inédita
no mundo pôs um doente a ver

À

s mãos de António Travassos chegam doentes de todo
o mundo, à procura de um tratamento para os seus casos considerados sem solução. Cego dos dois
olhos, Martinho Santos Martins
foi um deles. Hoje sorri de felicidade.
Cinco horas e 18 minutos foi o tempo que três médicos do Centro Cirúrgico de Coimbra levaram a fazer

“Se a cegueira é curável, só há uma
solução: é fazer tudo aquilo que podemos para curar o doente. Essa é a
nossa missão”, diz António Travassos, cirurgião oftalmologista fundador do Centro Cirúrgico de Coimbra,
que não pousou o bisturi quando, em
Dezembro de 2014, Martinho Santos
Martins ali entrou com uma cegueira bilateral. “Estava completamente
deprimido quando chegou, e hoje

uma cirurgia inédita, a primeira em
todo o mundo, que ao doente valeu
a luz do dia. A troca de uma parte
do olho foi feita como uma simples
mudança peças de uma engrenagem
que já não funciona… mas de um
olho para o outro. Dois dias após a
intervenção, o doente a quem tinha
sido diagnosticada uma cegueira irreversível já conseguia contar os cinco dedos de uma mão à distância de
um metro.

só consegue sorrir. Mesmo com os
olhos ainda tapados, o senhor só
sorria.” O doente de Bragança, com
69 anos, foi submetido, no final de
Julho deste ano, a uma translocação
(ou deslocação) do segmento anterior do olho, uma cirurgia nunca
realizada com sucesso até hoje. António Travassos, o cirurgião principal, conseguiu o “enxerto perfeito”.
Ou seja, recortou um círculo perfeito
para poder transplantar toda a córnea

(a parte da frente do olho que cobre a
íris e a pupila) e ainda uma coroa circular de esclera (a região branca do
olho) do olho esquerdo para o olho
direito.
O resultado surpreendeu até o médico, que nunca deu certezas de cura
ao doente. Depois da cirurgia, Martinho Santos Martins, que ao entrar no
bloco operatório não controlava as
lágrimas, percorria então os corredores do Centro Cirúrgico de Coimbra
de forma autónoma, e com a visão
recuperada no olho direito de 1/10
(do ponto de vista legal, a cegueira
existe quando o melhor olho tem
uma acuidade inferior a esse valor).
Apesar de todas as dificuldades ao
longo do tempo, a esperança nunca
abandonou o doente que desde cedo
conviveu com a cegueira. O olho direito, se não o atraiçoam as memórias da infância, nunca tinha tido visão. A zona da córnea encontrava-se
esbranquiçada (leucocórnea), o que
impedia Martinho Santos Martins de
ver desse olho. Mais tarde na vida,
uma trombose no olho esquerdo roubou-lhe a única janela para o mundo.
Foi operado em França, onde esteve emigrado, e tentou ainda tratamentos em Espanha, mas nada
trouxe a visão a Martinho Santos
Martins. A cegueira era irreversível
para os médicos que o observavam –
com a excepção de António Travassos, a quem recorreu, já quase sem
esperança, no final de 2014. Houve
uma primeira cirurgia em Coimbra,
que consistiu em trocar a córnea do
olho esquerdo – o olho que estava
também cego pela trombose mas que
tinha a córnea saudável – para o olho
direito, com a córnea esbranquiçada
desde a infância. E para o olho esquerdo transplantou-se a córnea de
um dador. “Conseguimos resultados,
do ponto de vista anatómico, para o

olho esquerdo, e do ponto de vista
funcional para o olho direito [que
conseguiu agora recuperar a visão]”,
diz António Travassos. “Nada fazia
prever o que aconteceu depois”, diz
ainda o médico. Após esta primeira
cirurgia, o inesperado por todos surgiu: o doente teve uma rejeição da
sua própria córnea no olho direito.
“Ninguém esperava que omelting da
córnea acontecesse após a cirurgia.
O doente tinha recuperado a visão
e voltou a perdê-la.” O melting da
córnea é uma reacção auto-imune
rara, que consiste na inflamação da
córnea, como se derretesse até à sua
perfuração.
“Em vez de retirarmos o olho, resolvemos esperar que tudo estabilizasse, para encontrar uma solução.”
E foi isto que a equipa de médicos
fez. Após algum tempo, surgiu então a hipótese de uma nova cirurgia
devolver a visão a Martinho Santos
Martins. A técnica nunca tinha sido
realizada em parte nenhuma do mundo, mas António Travassos, famoso
por resolver situações aparentemente
sem solução, avançou para a sala de
operações. “Nunca pude dar esperanças ao doente. Mesmo antes de entrar
em cirurgia tive de lhe dizer que havia a hipótese de ter de se eviscerar o
olho. Entrou no bloco sem controlar
as lágrimas.” A segunda cirurgia, na
qual participaram ainda os oftalmologistas José Galveia e Sofia Travassos, filha de António Travassos, teve
os seguintes passos: transportou-se
toda a córnea (que o doente já tinha
recebido de um dador) e a coroa circular de esclera do olho esquerdo
para o olho direito, aquele que tinha
tido a reacção auto-imune. Por isso
se designa translocação. Quanto à
córnea que foi rejeitada, voltou para
o olho esquerdo, aquele que se mantém cego.

Mais de 30 Vinhos Portugueses
Trazem Duplo Ouro da China
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T

rinta e cinco vinhos portugueses foram
esta semana galardoados com duplo ouro
no China Wine & Spirit Awards, um dos mais
prestigiados concursos de vinho na China e
com forte impacto nas vendas naquele país.
“No mercado dos vinhos, as medalhas conquistadas funcionam como referência nos processos
de decisão de compra, pelo que, com a renovação
destas distinções, antevemos excelentes impactos comerciais”, comentou Vasco d’Avillez, Presidente da Comissão Vitivinícola da Região de
Lisboa. A capital portuguesa foi a região nacional mais premiada com duplo ouro - a mais alta
distinção do concurso - ao somar 14 medalhas,
com destaque para os tintos ‘Amoras Reserva
2011’, ‘Escada 2014’, ‘Infinita e Reserva 2011’ e
o branco ‘Bigode 2014’. Ao todo, Portugal obte-

Tubarões-azuis avistados
na costa de Aveiro

U

m tubarão azul, também conhecido por
tintureira, apareceu hoje morto na ria de
Aveiro e alguns exemplares foram avistados
na passada segunda-feira em praias do concelho de Ílhavo, disse fonte da Capitania do
Porto de Aveiro.
“Apareceu uma tintureira morta, com cerca de
70 centímetros, na ria de Aveiro. É um animal pequeno, juvenil, que já foi entregue ao Centro de
Reabilitação de Animais Marinhos de Quiaios”,
disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto
de Aveiro, Luciano Oliveira.
Além deste exemplar, houve dois avistamentos
destes animais na segunda-feira, um de manhã,
na praia da Barra, e outro à tarde, na praia velha,
referiu o mesmo responsável, acrescentando que
“a Polícia Marítima deslocou-se por mar e por
terra para ver se havia algum animal e não foi
identificado nada”.
“Os animais aproximaram-se da costa, porque
a temperatura da água do mar poderá estar mais
alta do que é normal, ou seguiram algum cardume”, explicou o comandante da Capitania do
Porto de Aveiro.Luciano Oliveira tranquiliza os
banhistas, dizendo que esta espécie “não representa qualquer perigo para o homem”. No entanto, recomenda às pessoas para, se virem destes
animais, “não interferirem com eles”.
O tubarão-azul, tintureira ou guelha (Prionace glauca) é um tubarão da família Carcharhinidae e é o que mais vezes é avistado junto
à costa portuguesa. Esta espécie alimenta-se
principalmente de peixes e lulas e pode ser encontrado tanto no continente como nas ilhas,
podendo chegar aos quatro metros de comprimento e aos 240 quilos de peso.

média chinesa, mas o potencial de crescimento
continua a ser considerado muito grande.
Per capita, o consumo na China não chega a
um litro e meio - em Portugal ronda os 40 litros - mas só em 2014 o país importou cerca de
383 milhões de litros de vinho, posicionando-se
como o maior consumidor do mundo, segundo
dados das alfândegas chinesas.
A França é de longe o principal fornecedor de
vinho para a China, e Portugal está no 11.º lugar,
atrás da Espanha, Itália e Alemanha.
Pelas contas da ViniPortugal, a associação
que tem como missão promover a imagem de
Portugal enquanto produtor de vinhos, no espaço de seis anos (2008-2013) as exportações
de vinhos portugueses para a China subiram
de 1,8 milhões de euros para 14 milhões de eute álcool da França, em chinês), o vinho é cada ros.
vez mais consumido entre a emergente classe

ve mais de 100 medalhas, atribuídas por um painel de uma centena de jurados, selecionados entre os maiores distribuidores de vinhos da China.
A competição incluiu vinhos provenientes de 35
países. Conhecido como “Faguojiu” (literalmen-

Caso Maddie
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poderá
estar prestes a
chegar ao fim

E

sta investigação já ascendeu a um total de
15 milhões de euros, o dobro do que foi
limitado por David Cameron em 2011.

Um antigo chefe da polícia britânica, John
O’Connor’, admite estar na hora de parar as investigações em relação ao desaparecimento de
Madeleine McCann.
A menina desapareceu em 2007, da praia da
Luz, no Algarve, avança o Daily Mail. O investigador questionou se os gastos desta investigação
justificam que se continue a prosseguir o caso
apesar de não se encontrar nenhuma prova em
concreto. Até agora, a Scotland Yard já gastou
cerca de 15 milhões de euros mas nenhuma detenção foi feita. A equipa de 31 pessoas, que
integra a ‘Operação Grange’, foi criada especialmente para investigar o desaparecimento de
Maddie depois de um pedido dos pais da criança
a David Cameron, em 2011.
Há oito anos que Maddie está desaparecida. Entre o dinheiro gasto estão viagens a Portugal, salários, horas extra e muito mais. Caso se prossiga
com as investigações até abril do próximo ano
mais um milhão será gasto, ou seja, muito mais
do dobro do que o primeiro-ministro britânico
tinha prometido que ia gastar quando lançou a
operação.
“Se não há pistas e com isto digo, informações
relevantes de suspeitos então é melhor começar
a pensar em terminar com a investigação”, explica o polícia, acrescentando que “não se pode
continuar a seguir sombras”.
O agente revela que estes 31 agentes destacados para o caso poderiam estar a ajudar outras
equipas de investigação que se concentram no
combate ao Estado Islâmico que é uma ameaça
bastante real, em vez de estarem presos a esta
investigação que nenhum avanço faz.
Várias foram as teorias que surgiram sobre o
desaparecimento de Maddie, que teria agora
11 anos, desde rapto por um pedófilo, morte
durante um assalto, rapto por traficantes ou
morte num acidente no próprio apartamento.
Nada ficou provado.

Lusodescendente nomeado
2º. lugar na hierarquia
militar dos EUA
O

para

lusodescendente Paul Joseph Selva foi
confirmado esta semana como o novo
subchefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas dos Estados Unidos.
Selva, de 56 anos e com família originária na ilha
do Faial, Açores, é piloto de formação e exercia
as funções de comandante da Base de Transporte Militar Scott, no estado do Illinois. O general
foi nomeado para o novo cargo pelo Presidente

sidente Obama, eu e a nossa segurança nacional
vão beneficiar largamente dos seus sábios conselhos e da sua perspetiva estratégica conseguida
durante anos de experiência operacional”, acrescentou Carter. Selva é um piloto com mais de
3.100 horas de voo, com uma licenciatura em engenharia aeronáutica da Forca Aérea Americana,
um mestrado em gestão e recursos humanos e
outro em ciência política. Entre outubro de 2008

Barack Obama em maio e agora confirmado pelo
Senado.Na mesma altura, o Senado confirmou o
General Joseph F. Dunford como presidente do
Estado-Maior-General. O secretário de Defesa,
Ash Carter, disse que os dois homens provaram
“a sua coragem ao longo das suas carreiras”: “o
General Dunford desde os primeiros anos na
infantaria até à sua liderança no Afeganistão e
nos Marines, e o General Selva desde os seus
dias iniciais como piloto até à sua liderança do
comando de transporte militar”. “Sei que o Pre-

e outubro de 2011, serviu como assistente do
presidente do Estado-Geral-Maior da Marinha.
“Torna-te muito humilde representar os homens
e mulheres que vestem o uniforme da nossa nação e a nossa população civil.
Eles são exemplo daquilo que de melhor o
país tem para oferecer, e prometo ser um defensor apaixonado para garantir que continuemos a ser a forca militar mais bem treinada, melhor dirigida, melhor equipada e mais
capaz de todo o mundo”, disse.

Autoridades

australianas atrasam
maior negócio mundial do ano

F

usão de gigantes dos combustíveis fósseis
está à espera de aprovação do país. Regulador da Austrália pediu mais tempo para
analisar acordo com atenção.
A compra do BG Group pela Shell vai voltar a sofrer um atraso. O ‘negócio do ano’ foi
anunciado no dia 8 de abril, mas a dimensão e
complexidade do negócio tem provocado vários
adiamentos, colocando em risco o calendário
inicialmente previsto. De acordo com o Wall
Street Journal, a Comissão Australiana da Concorrência e Consumo foi responsável pelo mais
recente ‘congelamento’, devido à necessidade
de analisar com ainda mais detalhe a fusão das
duas gigantes da energia. O processo chegou à
autoridade australiana no dia 11 de junho e de-

verá receber uma resposta até dia 17 deste mês,
a nova data definida. O negócio, avaliado em
cerca de 73,6 mil milhões de euros, já recebeu
‘luz verde’ dos reguladores dos Estados Unidos,
Brasil e União Europeia. Falta agora apenas a
autorização da Austrália e da China para que os
acionistas da Shell e BG Group possam aprovar
oficialmente o negócio.

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 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.

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

a
v
p
8
3
3
4
7

visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

José Sócrates
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S

upremo Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de Sócrates ao rejeitar o
pedido de habeas corpus pedido pela defesa
do ex-primeiro ministro.
No pedido dirigido ao Supremo Tribunal de
Justiça, a defesa de Sócrates alegava que o juiz
Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), deveria ter revisto a medida de coação de prisão preventiva ao fim de três
meses, mas que ultrapassou esse prazo, e questiona também a competência do Departamento
Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)
e do TCIC para analisaram factos que alegada-

continua preso

mente remontam ao período em que Sócrates era
primeiro-ministro.
Ou seja, João Araújo defende que a competência é do Supremo Tribunal de Justiça.
A defesa de José Sócrates considerou ainda que
“houve um artifício” da investigação para que
o processo que envolve o ex-primeiro-ministro
não fosse para o Supremo Tribunal de Justiça.
“Houve um artifício para se furtar à competência do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que
era o tribunal competente à data dos factos”, disse o advogado João Araújo durante a audiência
para apreciação do pedido de libertação imediata
(‘habeas corpus’) movido pelo antigo chefe do
governo.
ilme produzido por
João Araújo e Pedro Delille, perante os três
juízes conselheiros, defendeu que José Sócraaulo
ranco premiado
tes é investigado desde que é primeiro-ministro.
ontreal “Basta vermos o caso Freeport, o caso da licenno estival de
filme ‘Fou D´Amour’, do realizador fran- ciatura, a Operação Furacão, a Face Oculta e o
cês Philippe Ramos, produzido por Paulo Monte Branco”, concluiu a defesa.
Branco, foi galardoado com o Grand Prix des
Ameriques no Festival Internacional de Cinema
de Montreal, no Canadá, foi hoje divulgado.
De acordo com a produtora Leopardo Filmes, que
imPortAtions
vai estrear o filme em Portugal até ao final deste
ano, a longa-metragem vai chegar às salas de cinema francesas no dia 16 de setembro. O Festival

F
P

O

F

B

M

ITAL

PLUS
IMPORTATIONS inc

Internacional de Cinema de Montreal 2015, que
apresenta desde 1977 uma seleção de filmes de
todo o mundo, encerrou na segunda-feira, atribuindo o Grand Prix des Ameriques, principal distinção
do certame, a ‘Fou D´Amour’. Com argumento e
realização de Philippe Ramos, a longa-metragem
é uma coprodução da Alfama Films, produtora
de Paulo Branco direcionada para as coproduções internacionais e Rhône-Alpes CinémaMelvil
Poupaud em associação com - Cinémage 9. ‘Fou
D´Amour’ conta, entre outros, com a interpretação
de Dominique Blanc, Jacques Bonnaffé e Diane
Rouxel, baseando-se num caso verídico de duplo
homicídio ocorrido em França na década de 1950,
na localidade de Uruffe, região de Loraine, fazendo manchetes na imprensa francesa. Um padre que
mantinha ligações com várias mulheres acaba por
engravidar uma delas e vê ameaçada a sua posição
na aldeia. Produtor, exibidor e distribuidor há cerca
de três décadas, Paulo Branco trabalhou com realizadores como Manoel de Oliveira, David Cronenberg, Wim Wenders, João César Monteiro, Raul
Ruiz, Werner Schroeter, Pedro Costa, André Téchiné, Andrzej Zoulawski, Michel Piccoli, Christophe
Honoré e Paul Auster. Em 1997, o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, concedeu-lhe o título de
“Melhor Produtor Europeu”, e em 2004 recebeu o
título de Oficial da Ordem das Artes e das Letras da
República Francesa.

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
em utensílios
ultra modernos
de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir

Roberto Carnevale • José da Costa • Franco

Tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
9 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
	Negócio da China
05:45	Grandes
Quadros Portugueses
	Adriano Sousa Lopes
06:11	Sabores da Diáspora
06:49 Obra de Arte
	Túnel do Rossio
07:17 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:12	Sociedade Civil
Horticultura social
e terapeutica
10:43	Verão Total
	Almodôvar
13:22 Eixo Norte Sul
13:50 Cuidado Com a Língua!
14:04	Sabia Que?
14:30	Telejornal
15:25 Frente a Frente:
	Passos Coelho
	António Costa
16:57	As Palavras e os Atos
17:51	Verão Total
	Almodôvar
19:00 24 HorasDireto
20:00 Frente a Frente:
	Passos Coelho
	António Costa
21:23	Bem-vindos a Beirais
	Negócio da China
22:08 Os Nossos Dias
22:51	Telejornal Açores
23:24	Telejornal Madeira
23:56	Poplusa
Fado Violado
00:59 Conversas do Triângulo
quinta-FEIRA
10 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
Rimas Forçadas
05:45	Grandes
Quadros Portugueses
Eduardo Viana
06:30	Marca Madeira
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da TardeDireto
09:12	Sociedade Civil
Estaremos a cuidar
da nossa Saúde Mental?
10:45	Verão Total
	Açores
13:00 Eixo Norte Sul
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:00 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00 Eleições Legislativas 2015
Entrevistas aos Líderes
	Partidários
	António Costa
16:45	Verão Total
	Açores
19:00 24 Horas
20:00 Eleições Legislativas 2015
Entrevistas aos Líderes
	Partidários
	António Costa
20:45	Bem-vindos a Beirais
	Rimas Forçadas
21:30 Os Nossos Dias
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00 Fatura da Sorte
23:15	Grande Área
00:45	Pit Stop
sexta-FEIRA
11 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
	Uma Questão de Título
05:45	Grandes
Quadros Portugueses
	Almada Negreiros
06:15	Salvador
Pedro Basílio
06:45 Escolhas do Consumidor
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Sociedade Civil
Ciúmes Obsessivos
10:42	Verão Total
Óbidos
13:16 Eixo Norte Sul
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:03 O Preço Certo
15:00	Telejornal

16:00	Sexta às 9
16:30	Verão Total
Óbidos
19:00 24 Horas
20:03	Bem-vindos a Beirais
	Uma Questão de Título
20:45	Bombordo
Canudos de Prata
21:15 Os Nossos Dias
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Marca Madeira
23:45 Cuidado Com a Língua!
00:00	Grandes
Quadros Portugueses
	Almada Negreiros
00:30	Grande Entrevista
	Maria Bethânia
sábado
12 de setembro
01:30	Visita Guiada
02:00	Ainda Bem Que Vieste!
03:00	Bom Dia Portugal
05:15 Ciência 2.0
Comunicação
06:00	Inesquecível
07:30	África 7 Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
09:45	Surf Report
10:00	Só Energia
10:30	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza...
Em Portugal
	Boliqueime
11:00 Escolhas do Consumidor
11:30	Termas no Centro de Si
12:00	Atlântida - MadeiraDireto
13:30	Repórter Madeira
14:00	Grande Entrevista
	Maria Bethânia
15:00	TelejornalDireto
16:01 Linha da Frente
16:30	Poplusa
Fado Violado
17:30 Liga NOS 2015/2016
(horário a confirmar)
19:00 24 Horas
20:00 Zona Mista
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Ana Vieira: E o
Que Não é Visto
00:00 O Homem do Saco
domingo
13 de setembro
01:30	Destino: Portugal - I
	Aveiro
02:00	Bombordo
Canudos de prata
02:30	Biosfera
	Poluição Luminosa
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Palácios de Portugal
	Palácio de Valle Flor
06:30Nha Terra Nha Cretcheu
Licinio Lopes
	Verão 2015
07:30	África Global
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Só Visto!
10:00	Verão Total
	Guarda
15:00	Telejornal
16:00	Voz do Cidadão
16:15 Esta É a Minha Família
Família de Porto Santo
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00	Voo Directo
	A Vida a 900 à Hora
20:45	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza...
Em Portugal
	Boliqueime
21:15 O Povo Que Ainda Canta
	Algarve
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Só Visto!
00:00	Inesquecível
sEGUNDA-FEIRA
14 de setembro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
Os Peluches do Inferno
05:45	Grandes
Quadros Portugueses

notários

Câmbio do dólar canadiano
8 de setembro de 2015

1 Euro = CAD 1.486000
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

fotógrafo

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593
importadores

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

agências
funerárias

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca
canalizador

Produtos
do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

padaria

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

restaurantes

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797
TRAGA O SEU VINHO

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.
renovações

LE Grill
Tasquaria
2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

serviço de
assistência

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e
muito mais

Assistência ao DOMICÍLIO
a idosos em Portugal

Pessoa honesta e
profissional, serviço de
desempenhos, tais como
compras, limpeza, etc.

Isabel: 001351916516513

serviços
financeiroS

T.: 514.668.6281

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilista

restaurantes

Chouriçor Inc.
A mercearia das famílias portuguesas

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

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

transportes

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

traduções

Tel.: 514.943.7907

dentista

eletricidade

www.acaixa.ca

www.solmar-montreal.com

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

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

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

INFORMAÇÃO PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS

EMPREGOS

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
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 senhoras/es de limpeza de
quartos num hotel com
experiência.
450-442-5800
#2009

Precisa-se de senhoras com experiência
em máquina de costura
para fazer modelos de
roupa para senhora.
Marie: 514-845-6680

Café A Bola
Precisa-se de pessoa para
servir à mesa e trabalhar
no bar. Deve falar
português e francês.
438-879-9926
Procura-se caixeira a tempo inteiro. Falar francês,
inglês e português é necessário. E, com experiência em caixeira e trabalhar com clientes. Também
precisa de um pasteleiro.
514-502-6569

Urgente

Precisa-se de mecânico de
automóveis e preparador
de pintura para carros.
Trabalho garantido
e bom salário.

514-279-7224

Agência de viagem Algarve
Precisa-se de agente de viagens com ou sem experiência com formação turística e bilingue.
Enviar CV: servicesplus@bellnet.ca
Precisa-se de uma pessoa para trabalhos gerais tal
como pequenas reparações e manutenção de edifícios. Deve ter a sua ferramenta e ser experiente.
Carlos: 514-601-8798

aluga-se

Aluga-se grande 51/2
num duplex em Anjou
com sub-sol, garagem
e quintal. Perto de tudo.
Disponível 1 de outubro.
Paulo: 514-793-2885

Aluga-se 51/2 num de
duplex em St-Michel.
Todo renovado
1º andar.
438-380-4235

vende-se
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

Vende-se em Portugal

Em Moledo, conselho da Lourinhã,
vendem-se duas
casas de habitação antigas com
uma área de 330
metros quadrados, 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, negociar com o
proprietário. Telefonar em Montreal, Sr.
Isaías Pereira 514-274-6771, em Portugal
Sra. Maria Adelaide Ribeiro 011-351-214314-294, ou para Alice Ribeiro, casa 261449-433, celular 918-147-331.
serviços

Perca peso de forma natural e
definitiva. Programa nutricional
recomendado por médicos.
Acompanhamento gratuito
Carlos Palma
514-961-0770
agradecimento
Graça recebida e agradeço ao
Senhor Espírito Santo pela
graça que me fez

MEMORANDUM
5º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes

Renovo com profunda gratidão pelas pessoas amigas na liturgia do 5º
ano, em sufrágio pela sua alma,
que será celebrada no Domingo,
dia 13 de setembro de 2015 pelas
10h, na igreja Santa Cruz situada
no 60 Rachel Oeste em Montreal.
Agradeço antecipadamente todas
as pessoas que se dignarem assistir a este ato religioso.
Marido e filhos

†

José Alberto Lima

†

João Loureiro

Faleceu em Montreal, no 4 de
setembro de 2015, o Sr. José
Alberto Lima, com a idade de
59 anos, natural das Furnas,
São Miguel, Açores, esposo da
Sra. Isabel Furtado.
Deixa na dor, a sua esposa,
seu filho Donny (Nancy Correia), sua filha Sandy (Domenico Cotugno), suas netas já
falecida Adriana, Olivia, Victoria e Angela. Seus Irmãos José
Manuel, António, Adelino, David e Glória. Seus cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente foi ontem, terça-feira 8 de setembro de 2015 às 11h na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério Repos Saint François D’Assise.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
amanhã, 10 de setembro, às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

1931-2015

Faleceu em Montreal, no 2 de
setembro de 2015, o Sr. João
Loureiro, com a idade de 80
anos, natural dos Altares, Terceira, Açores, esposo da Sra.
Maria Duarte.
Deixa na dor, a sua esposa,
seu filho Lourenço (Ilda Costa),
sua filha Maria do Natal (Robert St-Jean). Seu neto François Veillette. Seus irmãos/ãs
José, Agostinho, Filomena, Teresinha e Maria e seus respetivos cônjuges. Seus 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
Missa de corpo presente foi ontem, terça-feira 8 de setembro de 2015 às 11h na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério Repos Saint François D’Assise.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
amanhã, 10 de setembro, às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

†

Angelina Carvalho Tavares
1924-2015

Faleceu em Montreal, no dia 5
de setembro de 2015, a Sra.
Angelina Carvalho Tavares natural de Ginetes, São Miguel,
Açores com a idade de 91
anos.
Deixa na dor seus filhos Fátima (falecido Francisco), Maria (David Katz), Joe (Sara)
e John (Paula), seus netos
Kenneth
(Kelly),
Jennifer
(David),Rodney, Brian, Ricardo e Jonathan. Seus bisnetos
Chloe, Adriana e Chelsey, sua
irmã Maria do Carmo (António), seu irmão Guilherme (Monique), sobrinhos/as, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Grupo Yes Légaré
1350 Autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques
O funeral teve lugar hoje dia 9 de setembro, após missa de corpo presente, pelas 11h nas Igreja de Nossa
Senhora de Fátima, seguindo depois para o cemitério
St-Martin onde foi sepultada.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.
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palavras cruzadas
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Receita da semana

Gambas

à chinesa
preparação:

500 g gamba(s); 2 c. sopa molho de
soja; 1 c. café aji-no-moto; 6 c. sopa
óleo; 1 dente(s) de alho esmagado(s); 1 cebola(s);
1 ch. chá ervilhas cozidas; ch. chá caldo de cubo
de galinha; 1 c. chá farinha de milho; c. chá farinha maizena; q.b. sal; q.b. Pimenta
ingredientes:

1. Descasque as gambas em crú, dê-lhes
um golpe no lombo e retire a tripa. Lave
e tempere com pouco sal. 2. Descasque a cebola e
corte-a em pedacinhos. 3. Num tacho, leve o óleo
a aquecer, junte o alho muito picadinho e a cebola,
mexa durante 2 minutos em lume forte, junte as
gambas e a farinha de milho e mexa mais 2 minutos. 4. Depois deite o molho de soja, a maizena
dissolvida no caldo de galinha, o Aji-no-Moto, o
picante, e as ervilhas. 5. Deixe ferver um pouco
até estar apurado. Sirva quente acompanhado com
arroz frito. 6. Arroz Frito: Coza o arroz sem o deixar cozer demais, escorra-o e lave com jactos de
água para perder a goma e deixe escorrer até estar completamente enxuto. 7. Num tacho, leve o
óleo ao lume a aquecer muito bem, junte o arroz e
mexa sobre lume forte até o arroz estar bem quente, quase tostado.

Horizontais: 1. Folhoso. Venoso. 2. Aquilo que é demais.
Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao e longo dos
latinos. 3. Cheiro agradável. Dirigir a proa em certa direção. 4.
Avançar girando sobre si mesmo. Alternativa (conj.). Graceja. 5.
Acostumar à guerra. 6. Gavinha. Aglut. da prep. com e do det.
def. ou pron. a. Altar cristão. 7. Fertilidade. 8. Grito de dor ou de
alegria. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Aliado. 9.
Móvel velho e sem valor. Esvaziar. 10. Qualquer abertura circular. Borda da embarcação. 11. Nivelar. A maçã do rosto.
Verticais: 1. Perfume. Cobrir de nata. 2. Campo semeado de
meloeiros. Apre. 3. Amachucou. Contr. da prep. a com o art. def.
os. 4. Reunião festiva, noturna, dentro de casa particular, teatro ou clube. Veículo de transporte público ou coletivo. 5. Eles.
Prescrever um medicamento. 6. Avançava. Grande porção. Sobre (prep.). 7. Lufada de vapor. A unidade. 8. Nome próprio masculino. Fruto da amoreira e de algumas espécies de silvas. 9.
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de novo.
Referente a raiz. 10. Apertar com nó ou laçada. Propriedade rústica. 11. Fome (pop.). Discursar.
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solução

Quarteto Fantástico

O

novo filme de Josh Trank
não é tão ruim assim. É
problemático, tedioso e definitivamente não deveria se
chamar Quarteto Fantástico,
mas poderia ser pior – sempre
pode. Se fosse uma produção
com outro nome, sobre adolescentes gênios que fazem besteira e ganham poderes, seria
um filme até ok, daquele tipo capaz de passar
batido, e ninguém lembraria que existiu, porém
não poderia ser considerado catastrófico.
O problema é que a Fox o nomeou de Quarteto Fantástico e a trama apresenta Sue Storm,
Johnny Storm, Dr. Reed e Ben contra Dr. Doom,
logo é impossível não criticá-lo pelo que tenta
ser e não só pelo que é. Este filme de Quarteto
Fantástico sem saber como adaptar as personagens ao cinema transforma, sim, esse longa em
uma catástrofe.

Horizontais: 1. Omaso, Venal. 2. Demasia, Eta. 3. Olor, Aproar. 4.
Rolar, Ou, Ri. 5. Aguerrir. 6. Elo, Coa, Ara. 7. Uberdade. 8. Ai, Ui, Amigo.
9. Traste, Ocar. 10. Aro, Amurada. 11. Rasar, Malar.
Verticais: 1. Odor, Enatar. 2. Meloal, Irra. 3. Amolgou, Aos. 4. Sarau,
Bus, 5. Os, Receitar. 6. Ia, Ror, Em. 7. Vaporada, Um. 8. Rui, Amora. 9.
Neo, Radical. 10. Atar, Regada. 11. Larica, Orar.

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em
si. Viva o presente com confiança! Saúde: O seu corpo
precisa de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro:
Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
Touro: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico e
sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa uma
fase de nervosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a si
próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam
garantias. Seja prudente. Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
Gémeos: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa
amada. Opte por fazer aquela viagem há muito planeada.
Que a leveza de espírito seja uma constante na sua
vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.
Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si. Números
da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar
e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá
sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se com
aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma limpeza interior.
Dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto materialista. Números
da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Shaun: O Carneiro

F

ilmes voltados para o público infantil são um bom
negócio porque as crianças
vão ao cinema acompanhadas dos pais, o que gera uma
venda maior de ingressos.
Para agradar os espetadores
mais grandinhos, muitas dessas produções inserem elementos que não serão necessariamente compreendidos pelos pequenos.
A história em si é simples. Shaun está cansado
da rotina da fazenda e tem um plano de um dia
de folga para ele e seus amigos. Os animais colocam o Fazendeiro para dormir e aproveitam a
liberdade. Tudo vai relativamente bem até que
uma série de incidentes leva o o dono dos bichinhos a ser internado no hospital com amnésia.
Agora cabe aos carneiros e ao cachorro irem até
a cidade grande para resgatar o homem.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa
Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações
alheias pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo
o que o prejudica e tudo o que está a mais dentro de si.
Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo. Dinheiro: As
suas capacidades de concentração no trabalho poderão trazerlhe alguns bons resultados. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Sagitário: Carta Dominante: A Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e
muito romântico para a sua cara-metade. Saúde: Procure
não andar muito tenso. Aceite os erros dos outros e os
seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não
esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Virgem: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se
preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a
clareza de espírito esteja sempre consigo! Saúde: Pratique
exercício físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus
investimentos darem frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Capricórnio: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas
com alguém em quem confie verá que se sentirá bem
mais leve. Saúde: Seja paciente quando o comportamento
dos outros não corresponder às suas expectativas. Relaxe um
pouco mais. Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança
financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Balança: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: É provável que atravesse um período um
pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não
abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá
ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas
de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve
saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Aquário: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar
para juntar os seus amigos. Nunca perca a esperança
nas pessoas, invista nelas! Saúde: Momento calmo e
sem preocupações. Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração
significativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos
os momentos a dois. É através do exercício diário da
bondade que se pode tornar uma pessoa verdadeiramente
realizada! Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro:
Conserve todos os seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Peixes: Carta Dominante: O Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e
perdoe o seu próximo. Só erra quem está a aprender a
fazer as coisas da maneira certa! Saúde: Tendência para
problemas de memória. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o
seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se.
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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Ano

jubilar da Misericórdia
e o perdão do aborto
acosta@avozdeportugal.com

António
Pedro Costa

Q

uanto vale a vida humana? Vale mais, ou menos
que a dignidade? Será a vida
humana um valor absoluto
ou idêntico ou mesmo menor
do que os animais, que muitas organizações
defendem por todos os meios? Quais as características necessárias para se considerar
um ente vivo? Assim sendo, quando, de facto,
ocorrerá o início da vida humana? Esta é uma
matéria atual de natureza altamente polémica
e apaixonante, cujas implicações afetam diretamente um bem maior, indispensável ao ser
humano, que é a vida.
Por isso mesmo, na doutrina católica, de acordo
com o catecismo romano, o aborto é um pecado
tão grave que aqueles que o realizam ou sofrem
ou são excomungados automaticamente. No
entanto, neste ano do Jubileu da Misericórdia,
o Papa Francisco vai dar permissão a todos os
padres para perdoarem formalmente as mulheres
que tiveram abortos e buscarem perdão durante
o Ano Santo, que vai de dezembro de 2015 a novembro de 2016. Numa carta publicada pelo Vaticano a semana passada, o Papa Francisco descreveu o calvário existencial e moral enfrentado
por mulheres que terminaram a sua gravidez e
disse que conheceu tantas mulheres que carregam nos seus corações a cicatriz dessa decisão
angustiante e dolorosa. Esta é vista como mais
uma medida deste Papa para promover uma igreja mais aberta e inclusiva.
Os meios de comunicação social sensacionalistas, no entanto, começaram por interpretar que
o Papa Francisco fará o aborto deixar de ser um
pecado tão grave e que a partir de agora é só pedir perdão depois de ter assassinado o próprio
filho, que estará tudo bem. Mesmo que o arrependimento seja só da boca para fora, tal interpretação não passa de uma tolice e, logicamente,
de uma impostura. O que vai acontecer é apenas
que padres perdoem mulheres arrependidas de
abortar, ato que, segundo o Direito Canónico, só
era permitido aos bispos.
Discute-se neste momento com grande alvoroço este assunto, quando já o Papa Emérito Bento
XVI, considerado por alguns como ultraconservador fez a mesmíssima coisa, ao autorizar padres a perdoarem o pecado de aborto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2011,

em Madrid. Por isso, não se entende o alarido
à volta de tal medida, porque não há ineditismo
nenhum neste gesto.
Por outro lado, por ocasião deste Ano Santo da
Misericórdia, o Papa tem um gesto muito bonito,
em relação em tornar válida a confissão atendida
por padres da Fraternidade São Pio X, um grupo
de sacerdotes que não estão em plena comunhão
com a Santa Sé. Estes sacerdotes, conhecidos
por tradicionalistas, são seguidores de D. Marcel
Lefebvre, que foi um arcebispo católico francês
que se notabilizou pela resistência às reformas
da Igreja Católica instauradas pelo Concílio
Vaticano II. Foi uma personalidade polémica e
controversa e um dos promotores do movimento
tradicionalista católico e têm fama de serem da
extrema direita. Mesmo com essa situação complicada, o Papa Francisco faz o que é interpretado como um inesperado gesto de generosidade.
Ainda neste Ano Jubilar, a carta do Santo Padre
foi mais além do que o perdão para os que abortaram e não tem tido muito eco na comunicação
social, por exempo a menção especial, relativamente aos doentes e aos idosos solitários, dizendo também que o Jubileu dever ser como que
uma grande amnistia para os presos que, mesmo
merecendo uma condenação, tomaram consciência da injustiça cometida e desejam sinceramente integrar-se de novo na sociedade dando sua
contribuição honesta.
A reação dos movimentos pró-vida, relativamente ao perdão dos que cometeram o pecado
do aborto foi imediata e receberam com total
satisfação o gesto do Papa, porquanto, o Santo
Padre não vem contrariar a doutrina católica, e
considera-o mesmo como um dos mais graves
problemas da atualidade, ou seja a mudança da
relação do homem com a vida. Uma mentalidade
muito difusa, diz o Papa Francisco, fez perder a
devida sensibilidade pessoal e social em relação
ao acolhimento de uma nova vida, condenando
esta postura.
Neste mesmo sentido, a Assembleia da República acaba de aprovar mais uma medida em
prol da família, pois a partir de agora, os homens
podem desfrutar de um período de 15 dias úteis
após o nascimento do bebé, o que traduz um aumento de cinco dias em relação à versão antiga
da lei das licenças obrigatórias parentais. Esta alteração ao Código do Trabalho, significa que na
prática, os homens ficam em casa três semanas
após o parto, mudança esta inserida num conjunto medidas de incentivo à natalidade apresentadas pelo governo da República.

Um

energúmeno
sem qualidade
Ricardo
Araújo Pereira

O

curso de terrorismo que
este delinquente frequentou foi, provavelmente,
ministrado por uma espécie
de Tecnoforma síria, mais interessada em recolher fundos do Estado Islâmico do que em
fornecer formação criminosa de qualidade.
O incidente ocorrido no comboio entre Amesterdão e Paris, em que um terrorista foi manietado por quatro passageiros, revela um aspecto que
costuma ser pouco referido: estamos perante terrorismo de péssima qualidade. Esta é uma área
na qual a incompetência se saúda.
O criminoso estava armado de uma metralhadora, uma pistola e um x-acto, circunstância que
chama imediatamente a atenção: a combinação
de armamento de guerra com material escolar
indica uma formação técnica bastante deficiente.
Além disso, o terrorista deixou-se dominar por
quatro turistas, sendo que um deles era um consultor informático sexagenário. Não deve haver
muitas coisas mais humilhantes para um terrorista do que ser imobilizado por um idoso especialista em Java Script.
O curso de terrorismo que este delinquente frequentou foi, provavelmente, ministrado por uma
espécie de Tecnoforma síria, mais interessada
em recolher fundos do Estado Islâmico do que
em fornecer formação criminosa de qualidade.
(Para efeitos legais, gostaria de declarar que, na
minha opinião, os cursos da Tecnoforma eram
muito bons, e que o facto de, segundo os jornais,
terem sido dirigidos a 1063 formandos para nove
aeródromos municipais, sendo que, desses nove,
só três se encontravam em atividade, não indica repito, não indica - que a empresa estivesse mais
interessada em recolher fundos europeus do que
em transmitir conhecimentos avançados sobre
gestão aeroportuária).
O caso do terrorista frustrado levanta ainda um
problema filosófico interessante. O criminoso
em causa é um energúmeno incompetente. Tem
duas falhas graves: é energúmeno e é incompetente. No entanto, um energúmeno competente,
que tem apenas um defeito, é pior do que este,
cuja personalidade é duplamente imperfeita.
Neste caso, quanto mais defeituoso, melhor. O
que nos leva à questão, também difícil, do castigo a aplicar a um delinquente deste tipo. Se a
nossa sociedade castiga um terrorista bem-sucedido, talvez devesse premiar, de algum modo,
um terrorista incapaz de consumar o seu terror.
Até para incentivar o alistamento de idiotas nas
organizações criminosas.
Se conseguirmos excluir a figura do “génio
do crime”, tão popular na ficção, e substituí-la, na vida real, pela figura do “imbecil do
crime”, teremos um mundo melhor. Sobretudo se recompensarmos os criminosos incompetentes do mesmo modo que recompensamos
os heróis competentes. As homenagens devem
fazer-se em vida.
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F1: Hamilton Vence
hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

O

inglês Lewis Hamilton,
da Mercedes, venceu o
GP da Itália, 12ª etapa da temporada 2015 de Fórmula 1, no
domingo passado no circuito
Nacional de Monza e desta feita sem dar qualquer chance aos seus adversários, Hamilton
liderou de ponta a ponta sem qualquer preocupação. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, chegou na segunda posição, seguido do
brasileiro Felipe Massa, da Williams, a completar o pódio.
Pódio este que foi definido para Massa a poucas voltas do final, quando o alemão Nico Rosberg, companheiro de Hamilton, vítima de uma
explosão no motor do seu MERCEDES quando
ocupava a terceira posição, obrigando Rosberg
ao abandono. Depois disso, Massa só precisaria
aguentar durante três voltas os ataques do seu
companheiro Valtteri Bottas.

Foi nessas voltas finais que uma curiosidade se
instaurou na corrida em Monza. A Mercedes, já
nas voltas finais, pediu para que Hamilton aumentasse o regime do seu motor e forçasse o
ritmo em todas as voltas, insistindo para que o
piloto “fizesse o que estava a ser pedido e não
questionasse, pois lhe explicariam após o final
da corrida”. Pensava-se no momento que uma
das hipóteses seria que o inglês precisasse forçar
para que a corrida terminasse mais rápida e isto
antes que o motor do seu companheiro Rosberg
explodisse ou que estivessem a testar ao máximo
desempenho do seu novo motor. Mas não! Minutos após Hamilton passar a linha de chegada surgiu a informação de que a FIA emitiu um comunicado pouco antes do fim da prova informando

em Itália

que a Mercedes foi apanhada fora das especificações de segurança exigidas pela Pirelli. Como
a punição pode vir em forma de tempo, a equipe alemã queria que o piloto abrisse o máximo
possível para que ainda assim, mesmo com uma
possível punição, permaneceria como vencedor.
Horas depois de investigada a questão, a FIA
decidiu não punir a Mercedes assim como os
seus pilotos e, com isto, o resultado na corrida
seria mantido. Hamilton seria legitimamente declarado vencedor da prova .
Voltando para o início da corrida, logo na largada já aconteceu uma surpresa: o finlandês Kimi
Raikkonen quase deixou abortar o seu monolugar mas acabou por deslizar para a última posição, felizmente sem causar nenhum acidente.
Raikkonen escalou o pelotão e conseguiu completar a corrida na quinta posição.
No final da prova Kimi Raikkonen disse-nos
:“Eu não sei exatamente o que aconteceu na largada. Pelo que sei, fiz tudo corretamente, mas
o carro entrou no ‘anti-stall’ e não se movimentou. Ainda não tenho a explicação correta sobre
o que aconteceu, mas foi uma coisa muito má
que nos custou muito hoje, se você larga do segundo lugar e depois de alguns segundos está em
última posição, não é fácil de ver o lado positivo
da corrida: perdemos uma grande oportunidade
de lutar na frente. O carro funcionou muito bem
todo o fim de semana e na corrida também estava
bom. Nós tirámos o melhor dele e no final consegui chegar em quinto lugar”, comentou Kimi.
Rosberg acabou por ser prejudicado com a largada de Raikkonen, pois partia de logo atrás dele
e caiu algumas posições na tabela, que mais tarde conseguiria recuperar nas boxes. Parecia tudo
bem com a sua corrida, inclusive aproximando-se de Vettel que seguia na segunda posição na
parte final, mas a poucas voltas seu motor não
aguentou. A sexta posição ficou com o mexicano
Sergio Perez, seguido pelo alemão Nico Hulkenberg, ambos pilotos da Force India. O australiano Daniel Ricciardo conseguiu escalar o pelotão, terminando em oitavo com a sua Red Bull,
enquanto que seu companheiro Daniil Kvyat
completou a zona de pontuação. Entre os dois
pilotos da equipe austríaca ficou o sueco Marcus
Ericsson, da Sauber.
Felipe Nasr, companheiro de Ericsson, acabou
por ser tocado pelo venezuelano Pastor Maldo-

nado, da Lotus, logo na largada e comprometendo a sua corrida. Maldonado e o seu companheiro Romain Grosjean abandonaram logo na
primeira volta – um desastre para a equipe Lotus, que enfrenta grandes problemas financeiros,
e que vinha de fazer um super pódio na Bélgica.
Os dois carros da Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. e
Max Verstappen, ficaram de fora da zona de pontuação, muito por conta da posição de largada,
devido às punições recebidas por conta de troca
de motores, além de Verstappen ter recebido uma
passagem pelos pits sem paragem para cumprir
a pena infrigida por problemas na carenagem
durante o treino classificatório. A McLaren terminou a corrida somente com o inglês Jenson
Button (14º), à frente somente das Manor de Will
Stevens e Roberto Merhi.
No entanto no final da corrida, para Pat Symonds, diretor-técnico da Williams, uma simples punição não é o suficiente. Ele acredita que Lewis
Hamilton deveria ser desclassificado do GP da
Itália por quebrar um regulamento de segurança.
O britânico está tendo que enfrentar os comissários no fim do GP da Itália depois de ser informado que seu pneu traseiro esquerdo estava
0.3psi abaixo da pressão mínima exigida pela
Pirelli no início da corrida. A Pirelli mudou as
regulamentações sobre os pneus para o fim de
semana da Itália em resposta ao problema que
Sebastian Vettel e Nico Rosberg enfrentaram em
Spa. No entanto, ambos os carros da Mercedes
não cumpriram com as novas medidas já que o
pneu traseiro esquerdo de Rosberg estava 1.1psi
abaixo da pressão mínima. Symonds acredita
que este tipo de infração merece desclassificação.
Próximo encontro dentro de duas semanas
no primeiro Grande Prémio da Noite em Singapura.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	J	V	
1-Celta de Vigo 6 2 2
2-Eibar
6 2 2
3-Atlético Madrid 6 2 2
4-Barcelona
6 2 2
5-Real Madrid
4 2 1
6-Villarreal
4 2 1
7-Granada
3 2 1
8-Espanyol
3 2 1
9-Deportivo
2 2 0
10-Valencia
2 2 0
11-Real Sociedad 2 2 0
12-Sporting Gijón 2 2 0
13-Levante
1 2 0
14-Las Palmas
1 2 0
15-Málaga
1 2 0
16-Sevilla
1 2 0
17-Rayo Vallecano 1 2 0
18-Real Betis
1 2 0
19-Getafe
0 2 0
20-Athletic
0 2 0

Inglaterra
Premier League
E
0
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

D
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2

	P	J	V	
1-Manchester City 12 4 4
2-Crystal Palace 9 4 3
3-Leicester City
8 4 2
4-Swansea City
8 4 2
5-Man. United
7 4 2
6-Arsenal
7 4 2
7-Liverpool
7 4 2
8-West Ham
6 4 2
9-Everton
5 4 1
10-Southampton 5 4 1
11-Bournemouth 4 4 1
12-Aston Villa
4 4 1
13-Chelsea
4 4 1
14-Norwich City
4 4 1
15-West Bromwich 4 4 1
16-Tottenham
3 4 0
17-Watford
3 4 0
18-Stoke City
2 4 0
19-Newcastle
2 4 0
20-Sunderland
2 4 0

Itália
Serie A
E
0
0
2
2
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2

D
0
1
0
0
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

	P	J	V	
1-Chievo
6 2 2
2-Torino
6 2 2
3-Sassuolo
6 2 2
4-Internazionale 6 2 2
5-Palermo
6 2 2
6-Sampdoria
4 2 1
7-Roma
4 2 1
8-Fiorentina
3 2 1
9-Atalanta
3 2 1
10-Genoa
3 2 1
11-Udinese
3 2 1
12-Lazio
3 2 1
13-Milan
3 2 1
14-Napoli
1 2 0
15-Hellas Verona 1 2 0
16-Juventus
0 2 0
17-Bologna
0 2 0
18-Frosinone
0 2 0
19-Empoli
0 2 0
20-Carpi
0 2 0

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

P	J	V	
1-Paris SG	
12 4 4
2-Stade de Reims 9 4 3
3-Rennes
9 4 3
4-Angers
8 4 2
5-Lyon
7 4 2
6-Bastia
7 4 2
7-Saint-Étienne 7 4 2
8-Nantes
7 4 2
9-Caen
6 4 2
10-Bordeaux
5 4 1
11-Nice
5 4 1
12-Lille
5 4 1
13-Monaco
5 4 1
14-Toulouse
4 4 1
15-Marseille
3 4 1
16-Guingamp
3 4 1
17-Troyes
3 4 0
18-Lorient
2 4 0
19-Montpellier
1 4 0
20-GFC Ajaccio 1 4 0

E
0
0
0
2
1
1
1
1
0
2
2
2
2
1
0
0
3
2
1
1

D
0
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
3
1
2
3
3

P	J	V	
1-B. Dortmund 9 3 3
2-B. München
9 3 3
3-VfL Wolfsburg 7 3 2
4-FC Köln
7 3 2
5-FSV Mainz 05 6 3 2
6-B. Leverkusen 6 3 2
7-FC Ingolstadt
6 3 2
8-E. Frankfurt
4 3 1
9-Schalke 04
4 3 1
10-Hertha BSC
4 3 1
11-W. Bremen
4 3 1
12-Darmstadt 98 3 3 0
13-Hamburger SV	
3 3 1
14-TSG Hoff.
1 3 0
15-FC Augsburg 1 3 0
16-Hannover 96 1 3 0
17-VfB Stuttgart 0 3 0
18-B. M’gladbach 0 3 0
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“Quero ser Titular e o Melhor
Guarda-Redes da Europa”

O

guarda-redes contratualmente ligado ao
FC Porto diz-se feliz por
ter resolvido a sua vida e
assinado um novo contrato.
Neste momento, estabelece novos objetivos para a

carreira. Em declarações ao
jornal Excelsior, Raul Gudiño, guarda-redes que está
ligado ao FC Porto, mostra
estar bem ciente daquilo
que quer para a sua carreira. Com apenas 19 anos e
uma temporada depois de
ter chegado a Portugal, o jogador diz-se feliz na Europa
e traça objetivos ambiciosos
para a sua carreira. Houve momentos complicados
porque não sabia qual ia ser
o meu futuro, embora estivesse consciente de que estava no FC Porto.
Agora tenho um contrato

de três anos que me dá tranquilidade. A minha família
ajudou-me a não cair quando pensava que não ia a lado
nenhum”, começou por dizer o jovem atleta, falando
depois dos seus objetivos.
“Agora, tenho bem metido na cabeça que quero ser titular e o melhor
guarda-redes da Europa”,
frisou Raul Gudiño, revelando que chegou a Portugal com uma “espinha
encravada” por não se ter
estreado pela equipa principal do Chivas antes de
rumar ao FC Porto.

Fernando Santos:
«Estamos a um ponto»

F

ernando Santos, selecionador nacional, em
declarações à RTP, no final da vitória na Albânia
por 1-0 que deixa a seleção nacional a um ponto
do Europeu:
«Neste momento estamos a
um ponto [do apuramento].
Fizemos uma primeira parte muito boa, com a equipa
a chegar bem, a procurar, a
rematar. A mensagem foi a
mesma mas aumentámos a
dinâmica de jogo, a equipa
fez uma primeira parte muito bem conseguida. Ter um

a titular pelos

O

ponta-de-lança de 37
anos, ex-Chelsea, deu
a vitória aos Montreal Impact em casa dos Chicago
Fire, por 4-3.
O veterano avançado marfinense Didider Drogba
marcou no sábado um “hat-trick” na sua estreia a titular
pelos Montreal Impact, que
bateram em casa os Chicago Fire por 4-3, em jogo do
campeonato norte-americano de futebol (MLS).
O ex-jogador do Chelsea
inaugurou o marcador, aos
27 minutos, e, na segunda
parte, depois dos forasteiros
passarem a vencer por 3-2,
marcou mais dois golos, no
espaço de cinco minutos,
aos 61 e 65, selando o triunfo dos anfitriões.
“Os adeptos foram espetaculares e o troféu de melhor

“hat-trick” na
Montreal Impact

faz

em campo que recebi é para
eles”, afirmou o futebolista internacional da Costa
do Marfim, de 37 anos. Os
Montreal Impact seguem no
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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
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próxima jornada

11/09 Benfica 15:30 Belenenses
12/09 Estoril Praia 13:30 Braga
Arouca 15:45 FC Porto
13/09 Marítimo 11:00 V. Setúbal
	Moreirense 11:00 Madeira
Nacional 11:00 Académica
Guimarães 12:00 Tondela
	Rio Ave 14:15 Sporting
14/09 Boavista 15:00 P. Ferreira

os melhores marcadores da liga

caudal ofensivo assim e o jogo, não podemos dormir
a pensar nas vantagens que
golo a não aparecer…
Na segunda parte não fo- temos.»
mos tão eficazes, num período de 10/15 minutos a
Albânia teve até ascendente, podia ter marcado num
lance de felicidade, e depois
tivemos uma oportunidade
flagrante pelo Eliseu. Mas a
equipa acreditou sempre, eu
também quis isso, as substituições foram nesse sentido.
O empate não me interessava muito. Temos de encarar o jogo com a Dinamarca
como uma final, assumir o

Didier Drogba

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

estreia

sexto lugar da Conferência
Este da MLS, com 31 pontos, correspondentes a nove
vitórias, quatro empates e
11 derrotas, em 24 jogos.

	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

		
1-SC Braga B
2-Chaves
3-Ac. Viseu
4-FC Porto B
5-Famalicão
6-Atlético CP
7-Santa Clara
8-Portimonense
9-Sporting B
10-Olhanense
11-Benfica B
12-Farense
13-Varzim
14-Penafiel
15-Oriental
16-Mafra
17-V. Guimarães B
18-Freamunde
19-Gil Vicente
20-Sp. Covilhã
21-Feirense
22-Leixões
23-Desp. Aves
24-UD Oliveirense
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Major
League Soccer
GRUPO ESTE	J	P
1-DC United
28
44
2-NY Red Bulls
25
42
3-Columbus Crew
28
41
4-NE Revolution
27
40
5-Toronto FC
26
37
6-Impact Montréal
24
31
7-Philadelphia Union
28
30
8-Orlando City
28
29
9-New York City FC
27
28
10-Chicago Fire
27
27
GRUPO OESTE	J	P
1-LA Galaxy
28
46
2-Vancouver Whitecaps 27
45
3-FC Dallas
26
44
4-Seattle Sounders
28
41
5-Sporting KC
25
40
6-Portland Timbers
27
40
7-SJ Earthquakes
27
38
8-Houston Dynamo
27
35
9-Colorado Rapids
26
33
10-Real Salt Lake
27
32
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Campeonato
Brasileiro 2015
1-Corinthians
2-Atlético Mineiro
3-Grêmio
4-São Paulo
5-A. Paranaense
6-Flamengo
7-Palmeiras
8-Santos
9-Fluminense
10-Sport
11-Internacional
12-Chapecoense
13-Cruzeiro
14-Ponte Preta
15-Figueirense
16-Coritiba
17-Goiás
18-Avaí
19-Joinville
20-Vasco

P	J	V	
50 23 15
45 23 14
44 23 13
38 23 11
37 23 11
35 23 11
35 23 10
34 23 9
33 23 10
33 23 7
31 23 8
29 23 8
28 23 8
28 23 6
26 23 7
26 23 6
25 23 6
23 23 6
21 23 5
13 23 3
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