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A Caixa e as
Nossas Poupanças
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Festa em Honra do
Sagrado Coração
de Jesus

5

Ronaldo eleito melhor
jogador da Europa
pela Uefa pela 2ª vez

Cristiano Ronaldo foi o artilheiro da
última edição da Liga dos Campeões,
com 16 golos. Esta, aliás, foi a quinta
vez que o português alcançou o feito.
Além disso, foi o principal responsável
pelo título da Europa por Portugal, o
primeiro da história do país, mesmo
perdendo quase toda a decisão diante
da França por conta de uma lesão.
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leões deram a volta ao jogo
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eis equipas ainda invictas, cinco ainda sem ganhar e um líder
isolado a sair do primeiro clássico
da época. É este o sumo da 3ª jornada da Liga, que isolou o Spor-
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com vitórias após os primeiros três
jogos, tendo já passado em Paços
de Ferreira e, naturalmente, ganho a
um rival direto na luta pelo título. É
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ting no comando, infligiu ao FC
Porto o primeiro desaire e deixou
os leões, então, sozinhos no trono
da Liga.
Jorge Jesus é o único treinador só
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O IMI

e a Igreja
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António Pedro Costa

Tem-se falado muito ultimamente
que a Autoridade Tributária mandou
notificações a residências paroquiais,
conventos, salas de catequese, para
pagarem o Imposto Municipal sobre
Imóveis, o conhecido IMI. Trata-se de
uma notícia do verão para apanhar
as pessoas desprevenidas e não contestarem esta medida, ou seja um atípica história da silly season.
Mas quem é essa Autoridade Tributária, se não o braço
armado do governo? Uma coisa é certa, a geringonça,
como sói dizer-se, tem uma grande habilidade para lidar
com os assuntos polémicos, pois não se lê em nenhum
momento que é o Governo da República quem mandou
avançar e clarificar com esta medida, a coberto do sol
de verão.
O Bloco de Esquerda, por diversas vezes, já tinha abordado este tema e pelos vistos levou a melhor, mesmo
contra o que está estipulado no acordo com a Santa Sé.
Para aquele agrupamento político, urge ir muito mais
além do que está neste momento acordado. Se nada
se fizer, daqui a dias, por este caminhar, até mesmo os
próprios templos sagrados serão taxados. A Conferência
Episcopal Portuguesa lamentou que a Concordata entre a Santa Sé e o Estado Português não esteja a ser
cumprida, exatamente porque algumas Dioceses começaram a ser notificadas para pagarem IMI em situações
em que até agora estavam isentas de o fazer.
Uma pergunta imediata surge na mente de muita gente
e impõe uma resposta oficial: qual a razão desta obstinação em arrecadar receitas para os cofres das Câmaras Municipais, quando a Concordata, celebrada em
2004, ser taxativa e definir que as Dioceses portuguesas
e demais jurisdições religiosas estão isentas de qualquer
imposto ou contribuição geral, regional ou local sobre os
lugares pertença da Igreja Católica?
O atual Governo, qual manso cordeiro, veio logo dizer
que não introduziu qualquer alteração legislativa nesta
matéria, nem emitiu qualquer orientação no sentido de
serem retiradas quaisquer isenções previstas na Concordata. O que aconteceu foi que no âmbito das suas
funções, os serviços da Autoridade Tributária estão a
identificar e a corrigir as situações de isenções onde estejam a ser aplicadas, no seu entender sem apoio legal.
No entanto, na prática, as instalações de apoio direto e
exclusivo às atividades com fins religiosos estão inseridos nesta medida do Governo de António Costa, como
é o exemplo dos adros de uma igreja ou os conventos e
os salões paroquiais, que as Finanças entendem exigir o
pagamento de IMI.
Assim, na interpretação do Ministério das Finanças,
apenas as Igrejas e os imóveis afetos diretamente à atividade religiosa e destinados à prossecução dos fins,
nos termos do artigo 40º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, se incluem no regime de isenção de IMI.
Por outro lado, os rendimentos dos sacerdotes católicos resultantes do exercício do seu “múnus espiritual”
deixaram também de beneficiar de qualquer isenção.
Assim e, consequentemente, as importâncias pagas aos
padres, tanto pela Diocese como por entidades diversas,
como Fundo Paroquial ou outra entidade canonicamente equiparada que, nos termos da legislação canónica,
constituam uma remuneração dos párocos, passaram a
ficar sujeitas a IRS e deixaram, assim, de estar isentos.
Não se trata de dar mais regalias até porque todas as
Pessoas Jurídicas Canónicas católicas que, além de fins
religiosos, prossigam fins de assistência e solidariedade,
em prol dos mais necessitados, não estão isentas automaticamente, porque de acordo com a lei e nos termos
do artigo 12º da Concordata, e à semelhança do que
acontece com as pessoas coletivas privadas com fins
sociais, nomeadamente as isenções estabelecidas para
as pessoas coletivas de utilidade pública administrativa,
para as pessoas coletivas de mera utilidade pública e
para as IPSS, têm que requerer a isenção e poder vir ser
ou não deferido o pedido.
A Igreja Católica é a principal instituição religiosa em
Portugal, ou seja, cerca de 90% da população portuguesa, identificaram-se como católicos. Por outro lado, ao
longo dos séculos da nossa história, a Igreja sempre foi
uma instituição respeitada, um símbolo e um fator de
coesão social, cultural e religioso, que teve e tem ainda
um papel insubstituível no âmbito da educação, da cultura e da ação social, substituindo-se em muitas situações
ao Estado português, na ajuda, no acompanhamento, na
edução e na promoção da pessoa.
Os membros do clero, sempre foram o apoio determinante para definir o rumo da sociedade, apontar o caminho conforme ao exemplo e à palavra de Jesus Cristo.
A sociedade precisa de uma Igreja forte, prestigiada e o
Estado não pode, a seu belo prazer, tratar esta instituição como uma entidade qualquer. Haja respeito.
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Portugal Consumido
pelos Fogos

O

mau ordenamento do território com pinheiros e eucaliptos, madeira para as celuloses e para a construção civil lançou a ideia
de que tirando 14% de solos férteis, tudo o resto só tem possibilidades económicas em termos de povoamentos florestais industriais, para
dar resposta aos grandes interesses económicos.
É hoje sabido atrvés de estudos nomeadamente da Universidade de Trás-os-Montes, que uma fagulha pode viajar um ou dois quilómetros e criar
nova frente de incêndio noutra área. Num verdadeiro ordenamento devem
existir aceiros naturais, integrando corredores de espécies folhosas como
carvalhos e castanheiros, que são menos combustíveis do que o pinheiro
bravo.
Há poucos anos os aceiros naturais acabavam por ser as explorações agrícolas, mas o abandono das áreas rurais tem permitido o desenvolvimento
destes mantos de monoculturas de eucaliptos e extensas áreas de pinhal.
Com as primeiras vagas de emigração para França, as pessoas que apanhavam lenha para as lareiras e tudo o resto para as camas dos animais
desapareceram e a biomassa nos solos aumentou o risco de incêndios.
Ao movimento da emigração seguiu-se a desertificação, mas não só. As
heranças parcelaram ainda mais os minifúndios tornando-se inviável gerir
e tratar um ou dois hectares de floresta, porque é demasiado caro.
As dificuldades por que tem passado a agricultura deu origem a que se
quisesse transformar grandes áreas do País em florestas industriais e o
resultado está à vista. A floresta vive para não ter gente. Se houvesse lá
mais gente não ardia assim...Pode-se também optar pelas madeiras de qualidade: como os carvalhos, o sobreiro,a azinheira e pinhais criteriosamente
distribuídos. O carvalho acompanha um bom rendimento... Como a cortiça a pecuária a produção de mel, das aromáticas e a caça.
Os políticos e os técnicos andam perdidos numa floresta de números.
Quem conhece as estatísticas diz que somos o terceiro país da Europa em
número absoluto de tratores só ultrapassados pela Alemanha e pela França
e somos um país de tratores porque os subsídios dão para isso, porque interessa à importação dessa maquinaria em nome do progresso.
Despovoámos os campos e essa gente toda veio para a cidade e hoje enfrenta o desemprego. As pessoas têm a corda na garganta e fazem aquilo
que lhe der dinheiro já, ou para o ano.
Seria bom perguntar às vítimas dos incêndios que ficaram sem as
casas se querem outra vez pinheiros no quintal. A divisão de opiniões
não mostra a raiz do problema, que já vem de longe e os bombeiros e
a ajuda popular no sentido de ajudar o próximo é indispensável para
impedir a força devastadora das chamas. O mercado e a economia
minou o Estado e os sistemas de proteção social. Os governos adormecem e assim a chamada modernização é um escândalo.

Informando o nosso povo

sobre os Açores
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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augusto machado

á dias li um artigo no JN sobre a Caixa Geral de Depósitos, (CGD) escrito por Nuno
Botelho, um empresário, onde nos diz que a
Caixa é uma novela sem fim. E com a devida
vénia, eis o que ele pensa: “A Caixa Geral de
Depósitos tem sido palco de uma das novelas
politicamente mais lamentáveis dos últimos
anos”.
O grande banco nacional de capitais públicos
não devia ser assim tratado pelo Governo. Se não,
vejamos: a administração da CGD está cessante
desde o início do ano e demissionária há um par
de meses. O impasse não beneficia ninguém, muito pelo contrário, e revela uma total incapacidade
de liderança política e de gestão”. O ministro das
Finanças, Mário Centeno, está a demorar oito longos meses para resolver o problema e nem a “desculpa “ de o país estar a banhos justifica tamanha
demora. O mesmo tarda em articular um modelo
de governança da Caixa com os reguladores nacional (Banco de Portugal) e europeu (Banco Central Europeu). Demora ainda a nomear uma nova
equipa e colocar a Caixa ao serviço da economia
nacional, que deve ser a grande finalidade do banco público português. O ministro parece isolado
no seu silêncio, já que até os dois partidos (PCP e
BE) que ajudam a sustentar o Governo não estão
disponíveis para colaborar na intensão de nomear
uma equipa de administradores da Caixa em que
haja acumulação de cargos. BCE, chumbou os nomes de oito dos 19 propostos pelo Governo. “O
episódio dos administradores ‘desconvidados’, em
plena praça pública, envolvendo pessoas de ine-

gável prestígio como Ângelo Paupério, Fernando
Guedes ou Leonor Beleza, é uma vergonha”, diz-nos Nuno Botelho. No meio da confusão, a parte
mais lúcida da “geringonça” (governo PS aliado
com os partidos da Esquerda) ainda parece ser a
das esquerdas mais radicais, ao impedir uma alteração legislativa para permitir o alargamento da
administração e os impedimentos quanto à acumulação de cargos… Ironia das ironias. Pelo caminho, alega o autor do texto, destruiu-se valor – os
resultados semestrais da Caixa são negativos e os
prejuízos aumentam -, perdeu-se reputação – o
volume do aumento de capital previsto parece aumentar diariamente -, e diminuiu a credibilidade
do Governo em matéria económica. Puxemos um
pouco o “filme”, para trás, diz-nos o autor do texto,
e vejamos: “desde 2008 que a Caixa não apresenta
resultados positivos, ou seja, acumula prejuízos e
com isso é toda a economia do pais que perde. Se,
face a este historial, o Executivo de Passos Coelho
não fica isento de culpas, a verdade é que nestes
meses mais recentes o grande banco público nacional parece estar em queda libre. Todavia, não é
isso que, a maioria dos clientes da CGD sentem, e
eu sou um desses clientes. Vejamos outras notícias
recentes mais positivas sobre a CGD: o presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou há dias que a recapitalização da CGD é “uma
oportunidade única” para reforçar o banco público, “sem défice sofrer”. Também há dias o primeiro ministro, António Costa, assumiu, em Paris, que
a recapitalização da CGD é “uma boa solução” e
que não atinge défice nenhum”.
Tenhamos fé e esperança e que o bom senso
prevaleça.

Festa

do

Milho

Noite

de

Fado

Agenda comunitária

Comissão de festas de São Pedro de St-Therese organiza
festa do milho. Sábado dia 10 de setembro a partir das
17h00. Contatar Lúcia Carvalho 514-212-1552.
A Rádio Centre-Ville organiza uma Noite de Fado quinta-feira com a Cathy Pimentel às 20h, no L’auditoire, situado
no 5214 Boul St-Laurent. Preço: 10$. 514-303-6990.

Escola

de música da

FPM

A Escola de música da FPM vai começar sexta-feira às
19h. Pedro Tavares será o seu professor e estamos à sua
espera. 514 982-0688.

Festa

de

São Paulo

O 20º aniversário da Festa de São Paulo se realiza no
dia 1 de outubro pelas 19h00 na grande sala de Nossa
Senhora de Fátima em Laval. LUGARES LIMITADOS. Informações ou reservas: Roberto Carvalho 514-237-3994.
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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
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Fábrica e sala de exposição:

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.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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A

saga dos ciclistas em
Montreal continua: reivindica-se melhores infraestruturas, melhores regras,
melhor compreensão por
parte dos outros utentes da via pública, melhor segurança e no final nenhum dever ou
responsabilidade por parte dos ciclistas.
Quem circula na rua, quer seja de viatura, a
pé, de transportes públicos ou mesmo de bicicleta, apercebe-se das inúmeras barbaridades
que acontecem na via pública com ciclistas que
por opção própria colocam-se em perigos desnecessários. Há regras para os ciclistas circularem, algumas das quais eu pessoalmente não
concordo como ciclista, condutor e peão. Um
dos exemplos é a frequente marcação de vias de
circulação em sentido contrário ao da circulação.
Se compreendo que pretende evitar os inciden-

Quarta-feira 31 de agosto
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:33 Inesquecível
7:07 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Zig Zag
10:00 Praias Olímpicas
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 360º
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Got Talent Portugal
22:30 Grande Entrevista
23:30 Notícias do Atlântico
QUINTA-FEIRA 1 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:45 Poplusa
6:00 Grande Entrevista
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:00 Praias Olímpicas
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 360º
18:00 Grande Área
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:15 Os Nossos Dias
21:45 Got Talent Portugal
22:30 Grande Área
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Notícias do Atlântico
0:45 Portugueses Pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal
Sexta-feira 2 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Basset Hound
No Ar
5:30 Janela Indiscreta
6:15 Sabia Que?
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:00 Praias Olímpicas
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 360º
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:15 Todas as Palavras
20:45 Os Nossos Dias
21:30 Got Talent Portugal
22:15 Carlos do Carmo
Fado É Amor
23:45 Notícias do Atlântico
0:45 Portugueses Pelo Mundo
1:30 Filhos da Nação
Sábado 3 de setembro
1:30 Filhos da Nação

2:00
2:30
3:00
5:00
5:45
6:00
6:45
8:00
9:12
10:30
11:30
12:00
13:30
14:59
16:00
19:00
20:00
20:45
21:30
21:45
22:15
23:45
0:45
1:30

Sentes
Todas as Palavras
Bom Dia Portugal
Hora dos Portugueses
A Essência
Network Negócios 2016
Zig Zag
Jornal da Tarde
Zig Zag
Podium
Programa a designar
Atlântida- Açores - 2016
28ª Gala Internacional dos
Pequenos Cantores da
Figueira da Foz
Telejornal
Praias Olímpicas
24 Horas
Network Negócios 2016
Donos Disto Tudo
A Essência
Programa a designar
Atlântida- Açores - 2016
Notícias do Atlântico
Portugueses Pelo Mundo
Camané
Contentor 13

DOMINGO 4 de setembro
1:30 Contentor 13
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Praias Olímpicas
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Praias Olímpicas
14:59 Telejornal
16:00 Hora dos Portugueses
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Notícias do Meu País
21:30 GNR com Arte Sinfónica
23:00 Hora dos Portugueses
23:45 Notícias do Atlântico
0:45 Janela Indiscreta
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-feira 5 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida- Açores - 2016
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Programa a designar
10:00 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Golo RTP - Int.
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
21:45 Os Nossos Dias
22:00 Golo RTP - Int.
23:45 Notícias do Atlântico
0:30 Programa a designar
1:30 Bom Dia Portugal
3ª-feira 5 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
6:00 Programa a designar
6:30 Zig Zag
7:28 Manchetes 3

tes de abertura de portas de viaturas estacionadas contra o ciclista em circulação, promove por
outro lado a balbúrdia total pois nas restantes
vias há ciclistas que aparecem inopinadamente
em sentido contrário, em lugares apertados sem
se desviarem e ainda reclamam como se fossem
donos da razão. Outros exemplos seriam dados:
pararem em cima das passadeiras bloqueando o
caminho dos peões, ignorar os sinais de trânsito,
ultrapassar ou colocar-se pela direita em espaços
exíguos, a utilização de bicicletas sem travões
(bicicletas de pista) e durante a noite sem qualquer iluminação, etc. Os acidentes recentes, com
ou sem culpa dos ciclistas, não demonstra que há
uma conspiração contra eles: demonstra sim que
há uma falta de educação de todos, a par com
algumas regras infelizes.
Lamento que o burburinho causado pelos vários incidentes, incluindo com mortes, não sejam
bem explicados pela media: nunca se fica a saber
quem foi o responsável; a par com as eternas reivindicações e exigências dos grupos de ciclistas
nunca se pergunta a associações ligadas à circulação rodoviária, CAA por exemplo, peões, etc.,
e outros especialistas, a sua opinião ou ideias.
Fica-se pela mediatização do acidente e da sua

O Espetáculo

da

jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

O

vítima, com uma subtil diabolização da viatura
ou viaturas que procederam ao embate pela manipulação da simpatia das pessoas pela vítima
mais fraca e indefesa, como o mito de David e
Golias transposto para a via pública mas com resultados práticos distintos.
A exigência de direitos pressupõe necessariamente o compromisso com deveres e consequentemente com responsabilidades. A ditadura
do mais fraco não é melhor do que a ditadura
do mais forte. Ambos são desequilíbrios, e no
aproveitamento político que se faz destes casos
por parte de movimentos partidários, alinhando
com reivindicações pelo benefício populista daí
vindo, ignoram que promovem uma segregação
num sentido inverso à própria segregação que
pretendem combater.
Há que saber conviver: se a liberdade é desrespeitada há que estabelecer regras que limitem
essa responsabilidade se o bom senso dos cidadãos não é suficiente. Para condutores, ciclistas e
peões temos bons e maus exemplos. Colocar uns
num pedestal e outros na forca como criminosos, usando a reivindicação barata em nada faz
a avançar a convivência pacífica, correta e justa
nas vias públicas em Montreal.

mundo carece de pensadores. As sociedades
precisam de pessoas que
possuam ideias inovadoras
capazes de contribuir para enriquecer as nossas inteligências e mudar as rotas das nossas
vidas.
Raramente um político, um intelectual ou um
artista tem ideias novas e brilhantes. Não há
emoção nas suas palavras. É difícil encontrarmos
homens e mulheres famosos que nos encantem
com a sua inteligência. Estamos tão atarefados
em comprar, vender, possuir, fazer, que perdemos a sensibilidade para nos surpreendermos
com o espetáculo da vida e com os segredos que
a cercam.
Será que já alguma vez paramos para pensar
que a vida que pulsa em nós é fonte insondável
de enigmas? Já ouviram alguém fazer uma simples indagação filosófica como “Que mistério é
este de estar vivo e mergulhado no tempo e no
espaço”? Quem deixa de perguntar sobre os fenómenos da existência destrói a sua capacidade
de aprender. As crianças de hoje detêm mais informações do que um idoso do passado. Muitos
adultos transbordam de informações, mas dificilmente sabem organizá-las. Saber muito mas
pensar pouco não leva a lugar nenhum. A arte da
dúvida é uma ferramenta fundamental para expandir o leque do pensamento. A morte de um
cientista ocorre quando ele deixa de duvidar do
seu conhecimento.
Duvidar das próprias convicções pode fortalecê-las se elas tiverem fundamento, ou pode abrir
novas possibilidades do pensamento se elas forem frágeis e superficiais. Quem sabe utilizar a
arte da dúvida vai ao encontro da sabedoria superior e, por isso, sempre considera o próprio conhecimento como uma pequena gota de água no
oceano. Os jovens de hoje são frequentemente

Vida

arrogantes e autoritários. O mundo tem de girar
à volta das suas verdades e necessidades. Por
transbordarem de informações acham que entendem de tudo. Raramente uma pessoa mais velha
consegue mudar as rotas do que pensam e sentem. Porquê? Porque não aprenderam a duvidar
de si mesmos, a questionar as próprias opiniões
nem a colocar-se no lugar dos outros. Onde estão
as pessoas autoritárias e arrogantes? Em todos os
ambientes, até nos que deveriam ser menos suspeitos, como as universidades e as instituições
religiosas.
De certa forma, o autoritarismo encontra-se no
inconsciente de todos nós. Uma das principais
características de uma pessoa autoritária é impor, e não expor, o que pensa? Quais são algumas das características principais de uma pessoa
autoritária? Dificuldade de reconhecer os seus
erros e de aceitar críticas, defesa radical e prolixa das próprias ideias, dificuldade em se colocar
no lugar dos outros.
Cuidado!
Se reconhece que tem algumas dessas características, empenhe-se em mudar. Elas não são
saudáveis e conspiram contra a tranquilidade e o
prazer de viver. Procure relaxar e ser flexível. A
ausência da dúvida gera psicopatas. Quem nunca
duvida de si, quem se acha infalível e perfeito
nunca terá compaixão pelos outros. A dúvida inteligente abre as janelas da inteligência e estimula a criatividade e a produção de novas respostas. A presença excessiva da dúvida leva a retrair
a inteligência e causa extrema insegurança. As
pessoas tornam-se excessivamente tímidas e autopunitivas. A dúvida inteligente esvazia o orgulho.
O mundo precisa de ser mais formado que
informado. Alguns têm títulos de doutores,
mas são meros reprodutores de conhecimento que repetem o que estudaram e o que os
outros produziram. Precisamos de poetas da
vida, de engenheiros de novas ideias. Precisamos de surpreender as pessoas e ajudá-las a
mudar os alicerces da sua história.
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A Festa em Honra do Sagrado
Coração de Jesus, mesmo à Portuguesa
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel
Félix

F

oi no fim-de-semana
do 27 e do 28 de
agosto de 2016,
que a festa em honra do Sagrado
coração de Jesus foi celebrada na
Santa Cruz.
Foi com a presença do Sr. Padre
António Araújo, muito conhecido
na comunidade portuguesa de Montreal e de Laval, que a parte religiosa

foi vivida. A procissão pode contar
com a presença das santas populares da comunidade, Nossa Senhora
da Fátima, Nossa Senhora das Estrelas, Nossa Senhora dos Milagres
e da Santa Cecília padroeira das
filarmónicas, com o Sagrado Coração de Jesus, oferece uma procissão
como em Portugal, onde toda comunidade vê os santos sair.
Este ano, a Comissão das festas
decidiu avançar em uma semana as
festas para encorajar a participação
de todos, e evitando assim o longo
fim-de-semana da festa do trabalho.

Durante as celebrações, o Sr. Padre António Araújo ofereceu uma
homilia especial sobre o espírito
humanista. Por seu lado, o Sr. Padre José Maria Cardoso sublinhou
o fim das festividades dos 50 anos
da festa do Santo Cristo dos Milagres em Montreal, com a viagem
dos Açores, onde os peregrinos foram ao santuário duas vezes, e com
a inauguração no cemitério Repos
Saint-François d’Assise, do quarteto Santo Cristo.
Na parte profana, a festa teve muita
animação com a presença de vários

e 4 discos de Platina, foram já editados 16 discos de Luís Filipe Reis.
No domingo, a animação no subsolo estava a cargo do Jimmy Faria, e
no palco do exterior atuaram as três
filarmónicas. A filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e a Filarmónica Portuguesa de Montreal
puderam contar com a presença da
Banda Lira Portuguesa de Brampton, no Ontário. Essa filarmónica
foi fundada em 1976 e atuou com
beleza na procissão e no espetáculo.
A festa da Comissão, presidida por
convidados. No sábado, o espetácu- Ildeberto Silva, conheceu um sulo, com o apoio do DJ New Touch, cesso, mesmo com o medo da chuque teve o cargo da animação no va, que nunca veio. Foi o milagre da com uma presença especial : Mesubsolo, o conjunto Rythmo atuou festa, ofereceu à comunidade umas ghan Benfeito, com as suas duas
de maneira fantástica. Seguiu-o o excelentes malassadas e bifanas. A medalhas dos Jogos Olímpicos.
cantor principal da festa, Luís Filipe festa teve a oportunidade de contar
Reis. Luís Filipe Reis nasceu na cidade da Guarda, e aos vinte anos foi
viver para França, onde gravou o
seu primeiro trabalho discográfico.
Este primeiro álbum valeu-lhe um
disco de Ouro e serviu para lhe abrir
as portas da fama, acabando por ser
convidado para gravar no Canadá.
Foram 7 discos de Ouro, 1 de Prata
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Passeio de mota para

uma grande causa
jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa
ábado, 27 de agosto, eu e a minha conversada, participámos pela terceira vez neste
passeio de moto afim de angariar fundos para
as vítimas de fogos, tanto adultos como crianças, para a fundação dos Bombeiros do Quebeque.
A temperatura estava ideal para andar de
mota e foram mais de
100 motas que participaram este ano,
homens e mulheres
amantes de motas
que juntaram o útil ao
agradável, todo o dinheiro que se recolhe
neste passeio vai para
ajuda de transplantações de pele e outras intervenções médicais para melhorar a vida do dia
a dia das vítimas de fogos. O organizador deste
passeio, Alain, é uma vítima de grandes queimaduras.
O Mário um grande queimado que foi amputado, metade das pernas e tem o resto do corpo
extremamente queimado, está sempre presente neste evento. Há também crianças queimadas que foram, este ano, passear uns dias num
“Campo de verão”. Queria salientar também a
participação do motard amputado da perna direita e grande amante de mota, modificou a sua para
poder passear, querer é poder, ele anda de mota e
transporta a cadeira de rodas e as muletas no “sidecar”. Enfim um asseadíssimo dia bem passado
para uma ótima causa.

S

Vinho

produzido no Canadá
por portugueses faz sucesso

U

ma família portuguesa apostou na produção de vinho no oeste do Canadá e já recebeu diversos prémios, que certificam o sucesso
alcançado pela marca ‘Quinta Ferreira’.
“O nosso vinho tinto (da casta) ‘syrah’ de 2009
foi reconhecido em 2014 como o melhor vinho do
país, através dos Prémios de Vinho Nacionais do
Canadá, mas não queremos ficar por aqui”, disse à
agência Lusa John Ferreira, proprietário da Quinta
Ferreira. A Quinta Ferreira produz anualmente 60
000 garrafas, número que o luso-canadiano espera
aumentar progressivamente. A área de Black Sage

Branch, localizada no centro sul da província da
Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, “é a melhor região do Canadá para o cultivo de uvas”.
“Esperamos aumentar a produção progressivamente para depois tentarmos comercializar o
vinho noutras províncias”, disse à Lusa. Atualmente 90% do vinho é comercializado na adega
da quinta, sendo o restante disponibilizado em
restaurantes e lojas que vendem bebidas alcoólicas em outras áreas da província. “Muitos turistas,
nomeadamente de Alberta vêm cá, e adquirem o
nosso vinho. Atualmente produzimos o suficiente para a província da Colúmbia Britânica”, sublinhou. John e Maria Ferreira imigraram para
o Canadá, com os pais, ele com seis anos e ela

com nove anos, ambos oriundos da região do
Fundão.” Eles vieram trabalhar para a agricultura, pois já estavam habituados a esta atividade em
Portugal. Queriam proporcionar-nos um melhor
futuro, para que seguíssemos uma outra área profissional”, afirmou Maria Ferreira, que é também
funcionária numa instituição bancária. Após o casamento, John e Maria decidiram, até porque já
tinham alguns conhecimentos na agricultura, adquirir em 1979 uma quinta com diversos pomares
e durante duas décadas produziram e comercializaram fruta.”
Decidimos cortar os pomares e plantar parreiras,
para apostarmos na produção do vinho”, explicou
John Ferreira, lembrando que foi uma decisão tomada quando o filho, Michael, se tornou enólogo.
No final da década de 1990, começaram a vindimar castas como Merlot, Chardonnay, Syrah,
Viogners, Malbec, e mais recentemente as Zinfandel e Petit Verdot.
A Quinta Ferreira já foi reconhecida em diversos concursos nacionais e regionais de vinhos do
Canadá. Na região no vale do Okanagan, junto a
Oliver, existem cerca de 500 portugueses e lusodescendentes, um número que já foi maior, mas
fruto do êxodo rural foi diminuindo ao longo dos
anos. “Existiam por cá muitos empresários com
quintas, foram envelhecendo e os filhos venderam
as suas propriedades, mudando-se para cidades
maiores”, explicou John Ferreira.
Oliver é uma vila canadiana localizada no
centro sul da província da Colúmbia Britânica,
apenas a 25 quilómetros da fronteira com os
Estados Unidos e é conhecida como a ‘Capital
do Vinho no Canadá’.

Grandes
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empresas vão pagar o

mesmo salário a homens e mulheres

P

elo menos 29 empresas norte-americanas,
incluindo a Apple, Microsoft e Facebook,
comprometeram-se sexta-feira a pagar igual
salário a homens e mulheres, juntando-se à
iniciativa do Presidente dos Estados Unidos
para promover a igualdade salarial no país.
Além daquelas três empresas, comprometeram-se hoje também a reduzir a diferença salarial
entre homens e mulheres a Coca-Cola, General
Motors, Nike, Visa, linha aéreas Delta, a cadeia
de hotéis Hilton, a rede social Linkedin e a divisão do IKEA dos Estados Unidos, referiu, em
comunicado, a Casa Branca.”Em 2016, uma mulher ganhava 79 cêntimos por cada dólar ganho
por um homem” nas empresas norte-americana,
disse a diretora de política doméstica norte-americana, Cecilia Moniza, numa mensagem divulgada no blogue oficial da Presidência dos Estados
Unidos.”Aquele número baixa para os 64 cêntimos nas mulheres afroamericanas, os 59 cêntimos
nas nativas americanas e para os 54 cêntimos nas
latinas”, acrescentou. Com o anúncio de hoje, já

O

J

são mais de 50 empresas que se comprometeram
a fazer uma “análise anual sobre os pagamentos”
dos funcionários em ambos os géneros e “rever

os seus processos de contratação e promoção” de shington, incluindo no seio da coligação governamental.Se os sociais-democratas, como Sigmar Gabriel,
trabalhadores, refere a Casa Branca.

défice pode superar o de

oão Galamba condenou este domingo as
declarações de Pedro Passos Coelho sobre
o défice.
O presidente do PSD avisou no sábado à noite que, face à execução orçamental conhecida,
o défice de 2016 poderá ser superior ao verificado em 2015. “Quando soubermos os números de agosto vamos ver a que velocidade é que
este Governo está a convergir para o défice do
ano passado e vamos ver se não o ultrapassa”,
afirmou o ex-primeiro ministro num jantar de

Negociações sobre acordo de comércio livre UE-EUA falharam
As negociações entre a União Europeia (UE) e os
Estados Unidos (EUA) para estabelecer um amplo
acordo de comércio livre (conhecido pela sigla TTIP)
falharam, afirmou o vice-chanceler alemão, Sigmar
Gabriel. “As conversações com os Estados Unidos
falharam de fato porque nós, os europeus, não temos
de ceder às exigências americanas”, disse Sigmar
Gabriel, que também é ministro da Economia, em
declarações à estação pública alemã ZDF”. Nada
está a avançar”, reforçou o responsável político. A
contestação do acordo de Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimento (TTIP) na Alemanha sempre esteve presente durante as negociações com Wa-

2015?

homenagem aos autarcas de Paços de Ferreira.
No Facebook, o deputado socialista não poupou
críticas. “Depois das alucinações estivais com o
demo, Passos parece não saber que é suposto o
défice (em contabilidade pública) aumentar mais
de 900 milhões de euros face a 2015”, escreveu.
João Galamba explicou que “até Julho [o défice] está a cair cerca de 450 milhões, o que significa que ainda pode aumentar bastante sem por
em causa o objetivo anual”.

estão cada vez mais afastados deste projeto, Angela
Merkel, líder do partido conservador União Democrata Cristã (CDU), continua a defender o acordo com os
americanos”. Este acordo é absolutamente certo e importante e do interesse absoluto da Europa”, afirmou
a chanceler alemã em finais de julho. Negociadores
da UE e dos EUA começaram em 2013 conversações
para criar a maior área de comércio livre no mundo.
As duas partes pretendem finalizar as negociações
até ao fim da administração democrata do Presidente
norte-americano Barack Obama, em finais deste ano.
Mas essa possibilidade parece estar cada vez mais
longe, por causa da oposição de grandes economias
europeias, como a França, e da forte mobilização da
sociedade civil contra o tratado. A decisão do Reino
Unido de deixar a UE também veio complicar.
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Uma Nova Ajuda para o Regresso
aulas em Portugal. Será que no
Canadá pode ter Estas Ajudas?

S

e tem filhos em idade escolar,
de certeza que por norma esta
altura do ano representa uma dor
de cabeça extra. Mas há uma solução...
Regresso às aulas. Para os mais novos é sinónimo de fim de férias. Mas,
- muitas vezes alheios aos lamentos
dos adultos de que o verão se está a
despedir - engrenar no entusiasmo
de escolher mochila e cadernos novos, de folhear e encadernar os livros

com aquele cheiro tão característico
do que nunca foi usado suplanta, ainda que temporariamente, o regozijo
das idas à praia e das passeatas de bicicleta até ao sol se pôr. Quem ficará
na minha turma este ano? Será que
o professor de Matemática vai ser o
mesmo? Estas (e muitas outras perguntas) são mediadas pela ansiedade de ver o horário para o ano letivo
afixado e, assim começar a planear

às

os próximos meses. Bem diferente
é, porém, o estado de espírito da generalidade dos pais e encarregados
de educação nesta altura do ano. As
suas preocupações são outras.
Como vou conseguir comprar o
material escolar exigido? De que
forma farei frente às despesas que
a aquisição de novos livros acarreta?
Tudo isto, tentando ainda satisfazer
alguns caprichos pouco económicos próprios daqueles a quem
a vida (ainda) não pesa, pelo
menos na carteira. Em Portugal surgiu uma nova maneira de
organizar e ajudar os pais... E é
o cartão “TR3S do Unibanco”.
Podem ter a opção de dividir as
compras de Regresso às Aulas
em três. Trata-se de um cartão
complementar cuja principal
vantagem é permitir fracionar
qualquer pagamento em três
vezes sem juros, quando em causa
estão compras de valor igual ou superior a 300 euros e na condição de
os fracionamentos serem pagos na
totalidade. Em Portugal um banco
organizou-se a ajudar os pais porque
a educação tem um preço e devemos
todos pagar. Será que em Montreal
haverá alguém, quer seja um banco
ou a comissão escolar, a organizar
uma maneira de aliviar as despesas?

Novas Regras de Prestação de
Informação das Seguradoras
Já em Vigor

A

norma regulamentar que
regula a prestação de informação pelas entidades supervisionadas pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de
Pensões (ASF) foi publicada em

Diário da República e tem efeito
imediato.
“A presente norma regulamentar vem organizar, complementar
e operacionalizar a prestação de
informação decorrente do regime
Solvência II, ou assente nos princípios de avaliação desse regime,

Mulher

e, também, a prestação de informação de índole contabilística,
estatística e comportamental, em
conformidade com o RJASR [regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e
resseguradora”,
lê-se no Diário
da República.
Este novo regime jurídico
foi
aprovado
pelo Parlamento Europeu e
pelo Conselho
Europeu e com
a sua publicação em Diário
da República é
transposto para
a lei portuguesa.
A norma regulamentar
aplica-se
às
empresas de seguros e de resseguros com sede em Portugal, às sociedades gestoras de participações
no setor dos seguros e às companhias financeiras mistas que prestam informação à ASF ao abrigo
do RJASR.

chama a polícia

porque tinha pokémons em casa

U

ma mulher chamou a polícia
porque havia pokémons a
“tentar entrar-lhe em casa”.
O caso aconteceu em West
Yorkshire e é hoje relatado pela
BBC. É apenas mais um entre as

distrair as vítimas de forma a furtá-las.
Há também quem pare o carro em
locais inapropriados ou mesmo no
meio da estrada para ir ‘apanhar’
um pokémon.

290 ocorrências registadas em Inglaterra e Wales desde julho, altura
em que o jogo foi lançado.
A autoridades já foram chamadas
para resolver disputas motivadas
pelo jogo entre vários grupos de
pessoas, crianças a passar linhas do
comboio e condutores a jogar ao
volante.
Também houve casos de ladrões
que colocaram lures – uma espécie
de chamariz que leva mais pokemóns para determinado lugar – para

Um porta-voz da Niantic, que desenvolveu o jogo, lembrou que os
jogadores devem “manter-se seguros e alerta, não jogar enquanto
conduzem, seguir as leis e respeitar
os lugares que visitam”.
Devem ainda “evitar lugares potencialmente perigosos que os possam tornar vulneráveis a ferimentos
ou vítimas de um crime” e nunca
entrar dentro de água, até porque os
pokémons não aparecem para lá da
linha de costa, disse à BBC.
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Programa da semana
Quinta-feira:
- Festa do Sagrado Coração
de Jesus em Montreal
- Meaghan Benfeito mostrou
as Medalhas de Bronze
Sábado:
- São Joaninas em
Angra do Heroísmo.

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

A Voz de Portugal | 31 DE agosto de 2016 | P. 10

Anedotas
Redacção de um menino da 2ª classe, acerca da água.
- A água é um líquido branco e molhado, que se torna
preto quando a gente se lava nele.
- Está bem, eu tomo nota... O Luizinho não pode vir às
aulas hoje porque está com gripe... Já agora, quem é
que está ao telefone? - É o meu paizinho Sra. Professora!
Na escola: - Que sabes tu dos químicos do Século XVII,
meu menino? - Bem ... Sei ... Sei ... Que estão todos
mortos ?!?

Dicionário da ilha de são miguel
ABOIAR: Atirar para o chão propositadamente alguma
coisa. O chão significa para o caminho, para a rua, porque nas casas micaelenses reina a limpeza e a ordem.
Ern muitas casas, aliás, preserva-se o antigo costume de
ter um anexo no quintal onde se cozinha e se come, para
que a casa esteja sempre limpa e arranjada para receber
visitas. Realce-se que não é para receber as visitas, mas
visitas. Pressupõe-se que poderá aparecer alguém sem
avisar e que a boa dona de casa é aquela que nunca será
surpreendida com a casa desarrumada. De resto durante muito tempo foi frequente ter um quarto de hóspede
para alojar algum familiar distante, de passagem na ilha
(saliente-se que o visitante deveria ser de terra distante e
sempre de passagem na ilha!). Em muitas casas, apesar
da sua limpeza semanal, esse quarto, apesar de ser o
melhor da casa, nunca chegou a ser utilizado.

Século XXI será o da instalação
humana permanente na Lua
H
á 50 anos a NASA mostrou ao mundo a
primeira fotografia da Terra tirada a partir da órbita da Lua. Foi um marco, e um dos
patamares indispensáveis para o que se seguiu:
a chegada à Lua dos primeiros seres humanos,
em Julho de 1969 - aventura incomparável na
curta história espacial humana.
O regresso à Lua deverá ser, aliás, uma das es-

homens das missões Apollo da NASA pisaram até
hoje. No entanto, o futuro das viagens espaciais,
ainda que repartido por múltiplos objetivos - sondas não tripuladas para outros mundos no sistema
solar, e para lá dele, estações espaciais permanentes tripuladas, viagens low-cost para órbita, ou a
tão ansiada e mil vezes imaginada viagem tripulada a Marte -, terá forçosamente de contemplar

calas obrigatórias para o que vai seguir-se no espaço nas próximas décadas. Meio século depois
da fotografia pioneira, a Lua continua um mundo
longínquo, que apenas um exclusivo grupo de 12

um retorno à Lua - como quem toma balanço para
poder ir mais longe. A Lua é, aliás, uma meta já
estabelecida, e anunciada no ano passado, pela
agência espacial europeia ESA, em colaboração
com a sua congénere russa, a Roscosmos. A ideia
é instalar uma base permanente na Lua e europeus
e russos tencionam enviar para o satélite natural
da Terra, em 2020, uma missão robotizada, a Luna
27, para preparar a futura base lunar.
A missão ainda terá de receber o OK em Dezembro, na reunião deste ano do Conselho de
Ministros dos Estados-Membros da ESA, de
que Portugal faz parte, mas no terreno as equipas técnicas já estão a trabalhar para poderem
tornar realidade a missão Luna 27 no horizonte de quatro anos.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Doença sem importância (pop.). Progenitor. 2. Começar a ver ao longe. 3. Pequena embarcação. Desmontar. 4. Mulher que cria criança alheia. Sódio
(s.q.). Dificuldade em respirar que surge por acessos irregulares. 5. Contr. da prep. de com o art. def. o. Exclusivamente. 6. Aquilo que se desenhou. 7. Mistura em pó de
calcário e de argila cuja argamassa adquire muita dureza
e resistência. Pedra de amolar. 8. Rabino. Brisa. E não. 9.
Cavaleiro equipado de lança (no exército austríaco e alemão). Pedido de auxílio. 10. Acontecer depois. 11. Nome
da letra F. Mulher que monta cavalos.
Verticais: 1. Pancada com moca. Agreste. 2. Patrão.
Óxido de cálcio. 3. Planta gramínea de haste oca, nós
e entrenós. Base bivalente. 4. Insignificância (fig.). Meio
nu. 5. O m. q. cianopatia. Vazia. 6. Eles. Aprazível, delicada. Sobre (prep.). 7. Relato, escrito geralmente em livro
especial, de tudo quanto se tratou numa reunião. Admissão. 8. Levanto do chão. Substância resinosa, extraída
do pinheiro e de outras árvores. 9. Rápido. Execrável.
10. Deseje. Doçura (fig.). 11. Designa repulsa ou raiva
(interj.). Móvel, geralmente retangular, com gavetões.
Carneiro: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre
e bem disposto. Aproveite bem este momento. Preocupese em ser bom e justo pois será feliz! Saúde: Esteja mais
atento às suas necessidades fisiológicas. Dinheiro: Assuma com
responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua
palavra. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a
sua cara-metade. Aposte no diálogo e na compreensão
para revigorar a sua relação. Saúde: Consuma alimentos
ricos em ferro. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no
seu ambiente laboral. Procure estar longe dos conflitos. Números
da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Gémeos: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Torne os seus sonhos em realidade,
declarando o seu amor à pessoa que preenche o seu
coração. Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível
da saúde. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas
potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Caranguejo: Carta da Semana: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para a
harmonia familiar com uma boa base de compreensão.
Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma forma consciente.
Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado mas
não monetariamente. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade. Amor: Combine um jantar onde possa
reunir todas as pessoas que são importantes para si. Saúde:
Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores
abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Sagitário: Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por
causa de assuntos financeiros. Saúde: Sentir-se-á cheio de
energia e vitalidade. Dinheiro: Procure não exigir tanto dos
outros, quando não dá o melhor exemplo aos seus subordinados.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Virgem: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa
Dificuldade/ Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista
do seu par e procure entender que cada pessoa tem a sua
própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande
agitação mental. Dinheiro: Dê mais valor às relações entre
os colegas. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Capricórnio: Carta da Semana: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Trabalhe mais
o seu lado espiritual. Saúde: Procure fazer uma vida mais
saudável. Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o
seu esforço. A partir de agora aja de forma a corresponder a este
voto de confiança. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Balança: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa
Esforço Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a
sua família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência
para algum mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de
autocontrolo. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas
poupanças. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Aquário: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão
vai tomar conta de si. Saúde: Ingira bastantes líquidos.
Será uma excelente forma de combater o frio. Dinheiro:
Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta
amealhar alguns lucros. Precisa de alguma coisa? Procure-a!
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Escorpião: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para resolver
os seus problemas afetivos. Veja a tolerância como uma
virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O
seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito
favorável sob o ponto de vista profissional. O seu trabalho
será reconhecido. Preocupe-se em ser bom e justo pois será feliz!
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Peixes: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força
na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento
poderá fazer com que ponha em risco uma amizade de longa
data. Saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta
levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta. Dinheiro: A sua
força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio
profissional. Continue empenhado.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Ronaldo

e

Bieber

Imprensa britânica avança que Cristiano
Ronaldo, Justin Bieber, David Beckham
e Clint Eastwood são alguns dos nomes em
cima da mesa para integrarem o elenco de um
novo filme sobre o mundo do futebol e, em específico, o universo do Real Madrid.

O diário acrescenta que Clint Eastwood está a
ser sondado para o papel de avô de Justin Bieber na longa-metragem, que deverá contar ainda
com as participações de Beckham e Ronaldo e
que, segundo frisa, começará a ser gravado em
março do próximo ano. O estádio do Real Ma-
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juntos num novo filme
A

Sabias que...

Guardians: Rússia produz
o seu filme de super-heróis
A Rússia lança em 2017 o seu próprio filme de
super-heróis, Zashchitniki (Guardians), o filme segue o mesmo estilo estabelecido por Hollywood.

A trama se passa durante a Guerra Fria, quando
uma organização chamada “Patriot” criou um esquadrão de super-heróis, que inclui membros de
várias repúblicas soviéticas. Durante anos, os heróis tiveram que esconder suas identidades, mas
em tempos difíceis eles precisam se revelar novamente.

SUDOKU

Segundo conta o jornal “The Mirror”, o cantor
canadiano de 22 anos está nas fases finais das
negociações para interpretar um jovem futebolista de Los Angeles que se torna numa sensação
mundial ao serviço do clube madrileno.

drid será um dos principais locais de gravações
do projeto, que ficará a cargo de Mike Jefferies.
Bieber sempre confessou ser um apaixonado
pelo futebol e já participou em treinos do Barcelona e do Chelsea.

Helen Svedin exibe o seu corpo escultural na praia

C

omo já é tradição há vários anos, Helen
Svedin e Luís Figo estão de férias no Sul
do país. A ex-manequim sueca sempre foi
dona de um corpo de sonho e os anos parecem
não beliscar a sua beleza.
De entre as várias fotografias que a mulher do
ex-internacional português tem partilhado na
rede social Instagram, quase sempre com a costa
algarvia como pano de fundo, numa delas Helen
Svedin surge em biquíni. “Dias de sol”, escreveu
a beldade sueca, não tendo tardado em receber
vários elogios à sua beleza e à sua forma física.
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solução

Horizontais: 1. Macacoa, Pai. 2. Avistar. 3. Canoa, Apear. 4. Ama,
Na, Asma. 5. Do, Somente. 6. Desenho. 7. Cimento, Mó. 8. Rabi, Ar,
Nem. 9. Ulano, Apelo. 10. Suceder. 11. Efe, Amazona.
Verticais: 1. Mocada, Rude. 2. Amo, Cal. 3. Cana, Dibase.
4. Avo, Seminu. 5. Cianose, Oca. 6. Os, Amena, Em. 7. Ata, Entrada. 8.
Apanho, Pez. 9. Presto, Nero. 10. Ame, Mel. 11. Irra, Cómoda.

cartoon

Novos CD’s em circulação em Portugal e na internet | fnac.pt

O Melhor de Mim
José Malhoa

3 (White Edition)
David Carreira

Arrebenta a Festa
Roberto Leal

O novo CD de José Malhoa, uma
afirmação que encontra justificação e resposta ao porquê de
uma carreira já longa e preenchida de sucessos. Este novo
álbum de José Malhoa volta a
surpreender. Disponível através
da comunidade.

David Carreira entrou em 2016
para o primeiro lugar no top de
vendas nacional. “3”, foi o disco
mais vendido em Portugal na
semana entre o Natal e a Passagem de Ano. Um CD bastante
interessante com um estilo para
a nova geração.15$ na fnac.pt.

No ano em que se comemoram
45 anos de carreira, Roberto Leal
está de volta com um dos álbuns
mais populares da sua vida. Este
é o novo cd marca o regresso às
origens com a sonoridade da verdadeira música popular. Disponível através da comunidade.
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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, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

Câmbio do dólar canadiano
30 de agosto de 2016
1 euro = cad 1,466090
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
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. 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.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Filarmónicas
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

igrejas

ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

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

renovações

serviços
financeiroS

assure-toi.ca
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

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

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

514.522.5175

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

restaurantes

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

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

www.solmar-montreal.com

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

A mercearia das famílias portuguesas

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

GRANITE
LACROIX INC.

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

Excellent Pavage, uma empresa da região de Laval,
é especializada na área de pavimentação está atualmente à procura de um chefe de equipa/instalador
de pavé-uni para integrar a nossa equipa.
O candidato deve ser versátil e ter experiência em instalação de “pavé-uni”. O candidato deve estar confortável com todos os aspetos relacionados com a colocação dos “pavé-uni”, tais como: níveis, cortes, graus,
paredes, bordas de piscinas e projetos especiais.
- Conhecimento em leitura de planos e estimativas é
uma mais valia
- Conhecimento de materiais diferentes
- Conhecimento em cimento é uma mais valia
- Habilidade para conduzir um “Bobcat” ou uma pá, é
uma mais valia
- Minucioso e preocupação de trabalho bem feito
- Carta de condução
- Salário competitivo
- Equipa dinâmica e organizada
Por favor, envie o seu currículo para:
emploi@excellentpavage.ca
ou por fax: 514-766-4888
Você pode contatar o departamento de
recursos humanos para o 514-766-4888
Véronique Landry Boivin
Departamento de vendas e serviços aos clientes
Tel : 514-766-4888 | Fax: 514-766-4888
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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

fernando sá

PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa
de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a
colocação de “pavé-uni”.
Bom trabalhador.
Johanne: 450-628-5472
Precisa-se de um trabalhador em manutenção
geral de edifícios comerciais, deve ser
desembaraçado e dinâmico
para uma companhia de imóveis.
Bom salário para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca
Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha
com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Companhia em construção e paisagismo está à procura de empregados em serviço geral.
514-977-7173
Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na indústria da limpeza para edifícios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV
por Fax 450-975-1977
Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução.
514-242-7649

Restaurante bastante conhecido na comunidade portuguesa e através de Montreal está à
procura de novos empregados:
1- Assistente cozinheiro
2- Grelhador
3- Caixeira
Condições: 30 à 35h por semana
Salário bastante interessante + gorjeta

Antoine: 514-688-1015
Precisa-se de condutor para produtos
alimentares com carta de condução classe 3.
T.: 514-845-0164 | F.: 514-845-5345

Precisa-se de
pessoa para
trabalhar na
pastelaria.
Boas
condições.
514-522-5175
serviços
Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770

Faleceu em Montreal, no dia 30 de agosto de 2016,
com a idade 51 anos, o Sr. Fernando Sá, natural da
Lombinha da Maia, São Miguel, Açores, esposo do
Sra. Susana Raposo e filho de Balbino e Suzette Sá.
Deixa na dor a sua esposa, a sua mãe, seus irmãos
Eddie e Benny, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
As informações do velório e do funeral será divulgado
em breve. Podem comunicar com Eduíno Martins para
o 514-862-2319. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. Bem Hajam.

EMPREGOS
Precisa-se de senhora para limpeza de casa particular, 51/2, sem crianças, 3 horas cada vez, aos 15 dias.
De preferência às sextas-feiras.
Falar francês de preferência.
514-486-0847

Precisa-se de caixeira
com experiência para trabalhar
no Inter Marché a tempo parcial.
Deve falar francês e português.
Deve contatar Isabel

514-849-6307

†

Beatriz Dos Santos Branco

†

Maria Da Conceição Calisto

Faleceu em Montreal, no dia
27 de agosto de 2016, com a
idade 68 anos, a Sra. Beatriz
Dos Santos Branco, natural da
Matriz, Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, esposa do Sr.
Eduardo de Sousa.
Deixa na dor o seu esposo,
seus filhos Steven (Vera Franco), e Michael, sua enteada
Eva, suas irmãs Dília e Espírito
Santo, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira, 31 de agosto das
14h às 17 e das 19h às 22h e amanhã, 1 de setembro,
das 8h30 às 9h30. A missa do corpo presente será às
10h, na igreja Santa Cruz, e será sepultada no cemitério Repos Saint-François d’Assise. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia na sexta-feira,
2 setembro, às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 25 de
agosto de 2016, com a idade 85
anos, a Sra. Maria Da Conceição
Calisto, natural das Calhetas, Ribeira Grande, São Miguel, Açores,
esposa do já falecido Sr. Manuel
Miranda.
Deixa na dor seus filhos/as Maria
José (António da Silva), Liberal
(Filomena Costa), Mário Jorge
(Paula Miranda), Lucília, Natividade (Rui Mateus), Eusébio (Maria
Di Mauro), Walter, Nelly (Robert
Riendeau), mãe do já falecido Vitorino Rego Miranda, 20 netos/as, bisnetos/as, seu irmão Jacinto (Maria
Reis), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, 1 de setembro de 2016, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na
sexta-feira, 2 de setembro, das 8h30 às 9h30. A missa
do corpo presente é sexta-feira, 2 de setembro, às 10h,
na igreja Santa Cruz. Será sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
hoje, quarta-feira, 31 de agosto, às 18h30, na Santa
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Hajam.

vende-se

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel,
Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos
Açores. Visitem no site web para: www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

Apartamento à venda
em Cruz de Peso em Sever do Vouga
51/2 com 3 quartos, salão, cozinha e
2 casas de banho. 65 000 Euros.

450-444-3669
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Há 25 anos, MICHAEL SCHUMACHER
estreava-se na FÓRMULA 1
No dia 25 de agosto de 1991, Michael Schumacher
pilota pela primeira vez na FORMULA 1 no circuito
de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O alemão, que
se tornaria o maior vencedor na história na modalidade teve um comeco muito contraditório, cheio
de altos e baixos, os quais passaram pela mentira,
acabando em prisão. Schumacher conseguiu o lugar
na Jordan depois do piloto oficial Bertrand Gachot
se ter envolvido numa luta no
trânsito em Londres, atirando
spray de gás lacrimogéneo a
um taxista e ir parar à cadeia.
Entretanto o empresário de
Schumacher na época, Willi
Weber, conseguia convencer
Eddie Jordan a colocar no lugar de Gachot , o jovem piloto alemão de 22 anos, tendo
como um dos argumentos de
que o alemão era especialista na pista belga. No entanto aquele que viria a
ser o heptacampeão nunca havia corrido em um
F1 e muito menos em Spa. Dias antes da estreia,
ele tomou conhecimento de um F1, em Silverstone.
Mesmo assim, nos treinos, Schumacher conseguiu
a sétima melhor marca, impressionando os presentes, levando em consideração a pouca experiência
da jovem promessa. Mas o destino quis que Schumi
não completasse sequer a primeira volta, com problemas na embreagem na Eau Rouge, abandonava a prova. Ayrton Senna foi o vencedor da prova.
Na etapa seguinte, em Monza, Schumacher voltaria
às pistas mas defendendo outras cores, as da Benetton, na qual iniciaria efetivamente a sua grande
carreira como piloto na F1. E quantas alegrias nos
deu! - Hélder Dias

Até

à final...
leandro mendonça

O

Brasil FC até que tentou enfrentar o líder Don Bosco de igual para igual pela
14ª rodada da Liga TotalCampo, na última
sexta-feira, no CEGEP Marie-Victorin, mas
foi derrotado por 7 a 5 pelo líder da competição.
Em um jogo muito faltoso, o Brasil buscava
jogar de forma ofensiva, evitando as investidas
dos velozes haitianos do Don Bosco. Mas aos 3
minutos, em contra-ataque fulminante, o adversário abriu o placar. Ao invés de se abalar com o
golo sofrido, os brasileiros continuaram partindo para cima e mostraram uma postura diferente
da dos últimos jogos. E 4 minutos após sofrer o

FÓRMULA 1

Nico Rosberg e Mercedes
Vencem em Spa-Francorchamps
hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

N

ico Rosberg venceu este
fim de semana no famoso circuito de Spa-Francorchamps conquistando assim o
Grande Prémio da Bélgica, à
frente de Daniel Ricciardo, da
Red Bull, e do seu companheiro da Mercedes,

Lewis Hamilton. Rosberg liderou a corrida do
início ao fim, depois de Sebastian Vettel, Kimi
Raikkonen e Max Verstappen terem tocado
pneu contra pneu na primeira curva.
Assim que as luzes se apagaram, Rosberg partiu
bem para se assegurar que entrasse na La Source
primeiro, mas Verstappen escorregou e ficou para
golo, empatou com o defesa João.
O Don Bosco parecia assustado e começou a
jogar de forma desleal, parando o jogo
com faltas muito duras. Em jogada pela
esquerda, o ala Julius sofreu forte entrada e fez com que a arbitragem mostrasse o primeiro cartão amarelo. Mas
mesmo uma equipa agressivo pode ter
qualidade e foi isso que os líderes mostraram em campo. Aos 25 minutos e aos
30, ampliaram o marcador e terminaram
o primeiro tempo vencendo por 3 a 1.
O Brasil FC mostrava um descontrole
emocional muito grande, já que os jogadores
estavam sendo constantemente caçados dentro
de campo. A fraca arbitragem influenciava não
só no resultado, mas no psicológico dos atletas.
Mas após uma conversa no intervalo, a equipa
voltou a campo com uma postura mais arrojada.
Logo no início da segunda etapa, o ‘Esquadrão

trás. Hamilton em terceiro conserva assim uma
vantagem no Mundial de pilotos de nove pontos
à frente de Rosberg Tentando se recuperar, Verstappen mergulhou por dentro de Vettel e Raikkonen, encostando um contra o outro os pilotos da
Ferrari. Todos os três pilotos foram para os boxes
no fim da primeira volta, e colocaram pneus novos, enquanto Raikkonen e Verstappen trocaram
de asa dianteira, depois do acidente.
Rosberg liderou com Nico Hulkenberg e Ricciardo no início da prova, antes de Magnussen sofrer um forte acidente, o seu monolugar deslizou
ao tentar manter o controle na saída da Eau Rouge
e batendo forte na Raidillon. Magnussen destruiu
a proteção de pneus da Curva 4, e depois de um
período inicial do carro de segurança a direção
de prova decidiu declarar bandeira vermelha, para
reparar os danos causados nas barreiras. Entretanto o dinamarquês da Renault foi levado para
o hospital com um corte no tornozelo. Próximo
encontro na Itália, em Monza, entre os dias 2 e 4
de setembro.
RESUTADOS FINAIS
1-Nico Rosgerg, Mercedes, 2-Daniel Ricciardo,
Red Bull, 3-Lewis Hamilton, Mercedes.
Canarinho’ diminuiu e quase empatou o jogo,
mas novamente voltou a ser agredido em campo.
Mais faltas duras e nada de expulsões.
Os mais visados em campo eram os
meio–campistas Mikael e Julius.
Essa juíza é uma brincadeira, nunca
mais quero que ela apite um jogo nosso
– disse Mikael após a partida.
E o placar se alternava entre um e
dois golos de diferença. O Don Bosco
abria a diferença e o Brasil diminuia.
Mas no fim, após novo contra-ataque,
os haitianos deram números finais ao
clássico mais esperado do campeonato. O Don
Bosco está 10 pontos à frente do Brasil FC e já
tem classificação antecipada para as meias-finais. Já os brasileiros terão que decidir seu futuro na competição nos próximos dois jogos.
Esta semana o jogo será contra o 6º colocado,
Italtech.

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

P	J	V	
6 2 2
6 2 2
6 2 2
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
3 2 1
3 2 1
2 2 0
2 2 0
2 2 0
2 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0

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

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

P	J	V	
1-Manchester City 9 3 3
2-Chelsea
9 3 3
3-Man. United
9 3 3
4-Everton
7 3 2
5-Hull City
6 3 2
6-Middlesbrough 5 3 1
7-Tottenham
5 3 1
8-Arsenal
4 3 1
9-Leicester City
4 3 1
10-West Bromwich 4 3 1
11-Liverpool
4 3 1
12-West Ham
3 3 1
13-Swansea City 3 3 1
14-Burnley
3 3 1
15-Southampton 2 3 0
16-Sunderland
1 3 0
17-Crystal Palace 1 3 0
18-Watford
1 3 0
19-AFC Bournemouth1 3 0
20-Stoke City
1 3 0

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

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

1-Genoa
2-Sampdoria
3-Sassuolo
4-Juventus
5-Roma
6-Napoli
7-Torino
8-Milan
9-Fiorentina
10-Lazio
11-Udinese
12-Chievo
13-Bologna
14-Palermo
15-Internazionale
16-Pescara
17-Cagliari
18-Atalanta
19-Crotone
20-Empoli

P	J	V	
6 2 2
6 2 2
6 2 2
6 2 2
4 2 1
4 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0

Alemanha
Bundesliga

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

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

1-Guingamp
2-Monaco
3-Nice
4-Lyon
5-Paris SG
6-Caen
7-Metz
8-Bordeaux
9-Toulouse
10-Saint-Étienne
11-Marseille
12-Rennes
13-Lille
14-Montpellier
15-Dijon
16-Bastia
17-Nantes
18-Angers
19-Lorient
20-Nancy

P	J	V	
7 3 2
7 3 2
7 3 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
5 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
0 3 0
0 3 0
0 3 0

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

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

P	J	V	
1-B. München
3 1 1
2-Wolfsburg
3 1 1
3-FC Köln
3 1 1
4-B. Dortmund
3 1 1
5-B. M’gladbach 3 1 1
6-Hertha BSC
3 1 1
7-E.t Frankfurt
3 1 1
8-TSG Hoffenheim 1 1 0
9-RB Leipzig
1 1 0
10-Hamburger SV 1 1 0
11-FC Ingolstadt 1 1 0
12-Mainz
0 1 0
13-SC Freiburg
0 1 0
14-B. Leverkusen 0 1 0
15-Schalke 04
0 1 0
16-Darmstadt 98 0 1 0
17-FC Augsburg 0 1 0
18-W. Bremen
0 1 0

E
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Brasil: Palmeiras

O
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bate

Palmeiras é mais líder do Brasileirão.
A equipa de Cuca venceu o Fluminense no Mané Garrincha, em
Brasília, por 2-0 e tem agora
três pontos de vantagem para
o novo segundo classificado,
que é o Flamengo, após empate do Atlético Mineiro em Porto Alegre, frente ao Grémio.
Os golos do Palmeiras foram
marcados por Dudu aos 19 minutos e Jean
aos 25. Para o Atlético o prejuízo até poderia ser maior, mas Robinho, a três minutos

Sporting

O

vence

Porto

leandro
mendonça

Estádio José Alvalade estava lotado de camisas verde e branca. Um
mar de pessoas se juntavam para assistir o clássico entre Sporting e Porto, pela
3ª rodada do Campeonato Português. E
muitas pessoas chegaram a se assustar
logo no começo do jogo...
O Porto começou atrevido, com bastante volume de jogo e aos 8 minutos, após
Layún cobrar livre, Felipe apareceu na segunda trave e colocou a bola para o fundo
da baliza de Rui Patrício, que nada pôde
fazer para evitar. Foi o segundo golo do jogador na temporada e assim os portenses
calaram o Alvalade... Mas não por muito
tempo!
Após sofrer falta, Slimani estava no lugar
certo e na hora certa. Bruno Cézar chutou
no poste, Gelson arrematou para bela defesa do guarda-redes Casillas e debaixo da
baliza, o argelino só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e marcar seu
terceiro golo consecutivo contra o Porto

Fluminense

do fim, fez a igualdade, após tento inaugural de Luan, para o Grémio, ao minuto 53.
Quanto ao Flamengo, bateu o
Chapecoense, de Caio Júnior,
por 1-3. O ex-portista Diego
fez o primeiro, logo aos 9 minutos. Kempes empatou perto
do intervalo e, na segunda parte, através de dois suplentes, o
Flamengo passou para a frente
e levou a vitória. Leandro Damião fez o 2-1
de penálti aos 71 minutos e Mancuello confirmou a vitória em cima do apito final.

em jogo polémico

em um total de seis. Já se pode dizer que é
um caçador de Dragões
O Porto continuou bem na partida, mas
não aguentou o poder dos Leões, dentro de
sua própria Arena. Aos 26 minutos, Gelson rematou com força e efeito, tirando as
chances de Casillas defender o chute. O
guarda-redes espanhol ainda recebeu uma
carta amarela por reclamação, dizendo que
a bola tocou no braço de Bryan Ruiz antes
do remate de Gelson.
Após dar a volta no adversário, o Sporting
conseguiu dominar melhor a bola, mas os
Leões ainda tiveram um susto aos 30 minutos, quando André André rematou na
baliza esquerda de Rui Patrício. Mas após
isso, os donos da casa criaram mais jogadas de ataque e tiveram outras chances de
ampliar o marcador.
A partida também ficou marcada pelo número de cartas amarelas. Foram 8 no total,
mostrando como o clássico foi disputado.
No fim, vitória dos Leões, líderes da Primeira Liga com 100% de aproveitamento e
com dois pontos a mais do que o segundo
colocado, o Benfica, que também venceu o
Nacional, fora dos seus domínios por 3 a 1.

Santa Clara mantém-se 100%
Vitorioso e Sobe à Vice-Liderança

A

çorianos venceram Gil Vicente por 1-0 e estão a um
ponto do líder Portimonense,
que tem mais um jogo.
Quatro jogos, quatro vitórias. O
Santa Clara é a única equipa da
II Liga 100 por cento vitoriosa.

Os açorianos venceram em casa
o Gil Vicente por 1-0, com golo
de Clemente (53’), ao final da
tarde e subiram ao segundo lugar, com 12 pontos, menos um
do que o Portimonense que tem
mais um jogo.

Campeões

europeus vêm ao Porto
receber insígnias de Marcelo

A

Câmara do Porto acolhe, a 31 de
agosto, véspera do encontro particular entre Portugal e Gibraltar, no Estádio do Bessa, a cerimónia de imposi-

Atletismo:

J

morreu

ção das insígnias da Ordem de Mérito
aos campeões europeus de futebol 2016,
presidida pelo Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa.

Júlio Fernandes

úlio Fernandes, que foi recordista
português de salto em altura e do triplo salto, morreu no sábado,
aos 86 anos, vítima de doença,
anunciou esta segunda-feira a
Federação Portuguesa de Atletismo.
O antigo atleta do Sporting e
que representou Portugal nas décadas de 1960 e 1970, foi recordista do sal-

to em altura em 1963 com o registo de 1,98
metros, e três anos depois do triplo salto,
com a marca de 20,16.
Segundo o Sporting, Júlio
Fernandes foi heptacampeão
português do salto em altura,
entre 1960 e 1966, e quatro vezes campeão no triplo salto em
1962, 1965, 1967 e 1968.

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

9
7
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0

RESULTADOS

V

E

D

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

0
1
1
1
0
0
2
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0

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

GM
5
5
6
5
7
5
4
4
3
1
2
2
1
3
4
1
1
1

GS
1
1
2
2
4
3
2
2
4
2
4
4
4
3
7
4
5
6

pRÓXIMA JORNADA

11/09 Arouca - Benfica
Belenenses - Nacional
Chaves - V. Setúbal
Feirense - Tondela
Marítimo - Rio Ave
Braga - Boavista
Paços Ferreira - Estoril Praia
FC Porto - V. Guimarães
Sporting - Moreirense

26/08 Guimarães5-3 P. Ferreira
27/08 Tondela 0-1 Belenenses
Estoril Praia 1-3 Braga
Nacional 1-3 Benfica
28/08 Boavista 2-2 Chaves
Moreirense 0-1 Marítimo
Sporting 2-1 FC Porto
Rio Ave 1-0 Feirense
V. Setúbal 2-0 Arouca

		

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3

P

J

V

E

D

1-Portimonense
2-Santa Clara
3-Cova da Piedade
4-Penafiel
5-FC Porto B
6-Vizela
7-Gil Vicente
8-Desp. Aves
9-Fafe
10-Famalicão
11-Varzim
12-V. Guimarães B
13-U. Madeira
14-Académica
15-Sporting B
16-Braga B
17-Benfica B
18-Sp. Covilhã
19-Olhanense
20-Freamunde
21-Ac. Viseu
22-Leixões

9
9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

0
0
1
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2

GM GS

P

J

V

E

D

GM GS

1-Palmeiras
2-Flamengo
3-Atlético Mineiro
4-Corinthians
5-Santos
6-Grêmio
7-Ponte Preta
8-Fluminense
9-A. Paranaense
10-Chapecoense
11-São Paulo
12-Sport
13-Botafogo
14-Cruzeiro
15-Vitória
16-Coritiba
17-Internacional
18-Figueirense
19-Santa Cruz
20-América Mineiro

43
40
39
37
36
36
34
31
30
30
28
27
26
26
26
26
24
24
19
13

22
22
22
22
22
21
22
21
21
22
22
22
20
22
22
22
22
21
22
22

13
12
11
11
11
10
10
8
9
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
3

4
4
6
4
3
6
4
7
3
9
7
6
5
5
8
8
6
9
4
4

5
6
5
7
8
5
8
6
9
6
8
9
8
10
8
8
10
7
13
15

40
28
35
30
36
31
29
22
20
31
22
31
27
30
29
25
23
18
22
14

7
5
3
4
4
5
4
5
7
5
4
3
2
2
5
2
2
1
3
2
2
1

3
2
1
3
3
4
3
4
5
4
3
3
3
3
7
3
4
3
6
4
4
3

22
22
29
21
20
22
33
20
20
37
22
33
29
35
33
29
26
24
31
35

Major League Soccer
GRUPO Este
1-Toronto FC
2-New York City FC
3-NY Red Bulls
4-Philadelphia Union
5-Impact Montréal
6-DC United
7-Orlando City
8-NE Revolution
9-Columbus Crew
10-Chicago Fire

J
27
27
27
27
26
26
26
27
25
25

P
43
41
40
40
37
32
31
27
26
23

Grupo Oeste
1-FC Dallas
2-Real Salt Lake
3-Colorado Rapids
4-LA Galaxy
5-Sporting KC
6-Portland Timbers
7-SJ Earthquakes
8-Seattle Sounders
9-Vancouver Whitecaps
10-Houston Dynamo

J
27
27
25
26
28
27
26
26
27
26

P
48
43
43
40
38
35
32
31
31
25

Dragões
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marcaram cedo mas
leões deram a volta ao jogo
Continuação da página 1
bom, portanto, o arranque do Sporting. Muito bom.
Em sentido inverso, em Alvalade as coisas até começaram mal, com o FC Porto a marcar primeiro
mas o Sporting a dar a volta, com polémica pelo
meio, mas o resultado prático que interessava: três
pontos. Há 18 anos que o FC Porto não permitia
uma reviravolta num jogo do campeonato.
Assim, a equipa de Nuno Espírito Santo atrasa-se
um ponto, caindo para o 5º lugar em igualdade com
o V. Guimarães, protagonista do duelo que mais
contribuiu para que este seja a jornada com mais
golos do campeonato até ao momento. Foram 28,
oito deles no D. Afonso Henriques.
O encontro que abriu a ronda terminou com um
nada habitual 5-3 para os vimaranenses e uma figura a emergir: Moussa Marega. Depois do falhanço
na passagem pelo FC Porto, o maliano é o primeiro
jogador a marcar três golos na Liga e, nesta altura,
líder desse ranking paralelo.
Entre os dois protagonistas do Clássico há três
equipas, todas elas com sete pontos e todas vitoriosas esta semana. Desde logo o campeão Benfica,
que voltou aos triunfos na visita à Madeira. Carrillo
estreou-se a marcar de águia ao peito e desbloqueou
um jogo que não estava fácil, sobretudo depois de
Tobias Figueiredo ter anulado o tento inaugural das
águias, marcado por Ali Ghazal na própria baliza.
O 3-1 final, em cima da hora, mascarou um jogo
nada fácil para Rui Vitória.

Ao lado dos encarnados surgem as equipas dos
Josés, o Sp. Braga de Peseiro e o V. Setúbal de
Couceiro. Destaque maior para os sadinos, menos
habituados a estes lugares da tabela no passado recente. Ainda não perderam e só sofreram um golo:
do Benfica, na Luz e de grande penalidade.
Desta feita, vitória por 2-0 sobre o Arouca, acabadinho de sair de um jogo deveras positivo frente ao
campeão grego Olympiakos.

O Sp. Braga, que desiludira frente ao Rio Ave na
semana passada, emendou a mão e ganhou no Estoril por 3-1. Sem Rafa, que só viajou com a equipa
mas não jogou, mas com um Pedro Santos endiabrado a abrir caminho a um resultado que deixa os
canarinhos no fundo da tabela, ao lado do Nacional. Ainda nenhum deles somou qualquer pontos,
mas os insulares têm um golo a menos.
Belenenses, Marítimo e Rio Ave conseguiram as

primeiras vitórias da época, todas por 1-0 e, à exceção dos vila-condenses, fora de portas. Os lisboetas
passaram em Tondela, onde Petit ainda não ganhou
este ano; o Marítimo derrotou o Moreirense que
deixou cair parte do entusiasmo depois da estrondosa vitória na Feira na semana passada. Já o Feirense de José Mota, depois do brilharete a abrir, no
Estoril, somou dois desaires, embora tenha aguentado o nulo quase até ao final, nos Arcos. Por fim, a
equipa mais estranha da Liga é o Desp. Chaves que
preenche quase todos os requisitos para destaque:
ainda não venceu, ainda não perdeu e nem sequer
fez os jogos todos. No Bessa, frente a um, também
invicto, Boavista, salvou por duas vezes um ponto
que levou consigo para lá do Marão.
O campeonato para agora para compromissos das
seleções. Volta apenas a 11 de setembro com uma
certeza: vai haver caras novas e despedidas. O mercado fecha na noite de quarta-feira e com ele os
treinadores respiram de alívio: a partir de quinta o
que é, hoje, um esboço do plantel passa a pintura
definitiva. Depois é saber usar os pincéis…
Apuramento para o mundial 2018
06/09
07/10
10/10
25/03
09/06
31/08

14:45
14:45
14:45
14:45
14:45
14:45

Suíça vs Portugal
Portugal vs Andorra
Ilhas Faroé vs Portugal
Portugal vs Hungria
Letónia vs Portugal
Portugal vs Ilhas Faroé

