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Celebramos os Primórdios
da nova Autonomia
acosta@avozdeportugal.com

António Pedro Costa

Em 4 de setembro de 1976, tomaram posse os deputados da Assembleia Regional dos Açores, em
resultado das primeiras eleições
regionais na nossa Região, que
tiveram lugar no dia 27 de junho
daquele ano, sem que houvesse uma adesão maciça da população, num ato que, por si só, se tornou
histórico, porque pela primeira vez se dava corpo à
conquista da autonomia político-administrativa consagrada na Constituição da República Portuguesa,
que veio reforçar a defesa dos interesses dos Açores
e das suas populações e promover a participação
democrática de todos os açorianos nos destinos da
sua terra.
Do total dos inscritos apenas votaram 67,5% dos
votantes, resultando numa abstenção de 32,49%. O
PPD obteve 53,83% dos votos, ou seja 27 deputados, o PS 32,82%, com 14 deputados e o CDS com
7,55% dos votos que se traduziram em 2 deputados.
Tanto o PCP, como o MES que também concorreram
não elegeram nenhum deputado.
As primeiras eleições legislativas regionais foram,
assim, ganhas pelo então Partido Popular Democrático, que ficou com o cargo de formar o primeiro Governo Regional, que tomou posse em 8 de setembro
de 1976, liderado por Mota Amaral, substituindo a
Junta Governativa, na sua missão de governar os
Açores.
Este domingo, dia 4 de Setembro, realizou-se na
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores uma sessão solene evocativa dos 40 Anos
da Autonomia dos Açores, que foi presidida pelo Presidente da Assembleia da República, sem que marcasse presença num ato tão cheio de simbolismo o
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
justificando a ausência com as eleições legislativas
do próximo mês de outubro.
A celebração solene evocativa da passagem dos 40
anos da tomada de posse dos deputados da Assembleia Regional dos Açores, constitui um momento de
grande simbolismo coletivo, que vem permitir reforçar o espírito da açorianidade, como identitário deste
torrão insular e unir cada uma das nossas Ilhas.
Considero que ainda está por fazer a devida homenagem pública aos pioneiros da consagração da
autonomia político-administrativa após o 25 de abril,
pois em circunstâncias muito difíceis e sem meios
humanos e financeiros levaram por diante este sonho de muitos açorianos, que travaram intensas
lutas com o Terreiro do Paço para conquistarem o
direito de uma livre administração dos Açores para
os açorianos. Passaram-se quarenta anos em que
a Assembleia Legislativas da Região Autónoma dos
Açores passou por outras denominações, mas sempre com a mesma função de órgão representativo
por excelência da população das nove ilhas dos Açores, assumindo sempre poderes legislativos crescentes em matérias de interesse específico, que se
sobrepõem mesmo às leis emanadas e aprovadas
pela Assembleia da República.
Unir os Açores e os Açoreanos, incluindo os da
diáspora, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, foi uma das primeiras tarefas da governação social-democrata. O desenvolvimento harmónico das
nossas ilhas figurou como prioridade na ação e foi
possível afirmar sem delongas a consolidação da
identidade açoriana e o direito à diferença.
A falta de recursos foi ultrapassada com a solidariedade, nacional, mesmo a norte-americana, através
do contributo pela utilização da Base das Lajes e,
mais tarde, dos apoios comunitários, tão necessários, que foram os pilares para se lançar as bases do
progresso e do desenvolvimento de todas as ilhas,
outrora. A partir de 1895, com o Decreto de 2 de Março do Parlamento Nacional, os Açores conquistaram
uma autonomia própria, que passou a estar consignada na Constituição Portuguesa. No entanto, a Autonomia, politico-administrativa, foi conquistada com
o 25 de Abril de 1974 e pelos açorianos. A evocação
do nosso passado é um dever das atuais gerações,
porquanto o simbolismo desta data constitui uma forma de pedagogia da Autonomia, e representa uma
obrigação dos responsáveis, sob pena de contribuirmos para o crescente clima de indiferentismo, face
aos valores da nossa Autonomia Política e Administrativa.
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de dramatizações no mundo

vida hoje é uma chatice. É socialmente composta de novos atores, tem como quadro um mundo marcado por uma inimaginável complexidade, ideias especulativas, demagogos de raiz, a paz, a
felicidade e a responsabilidade. O ambiente é tenso, com as pessoas
vivendo uma vida que não passa da cepa torta. Tempos difíceis para
os políticos. Mas cabe aos políticos responsáveis explicar a diferença
entre o desejável e o possível.
Ninguém ignora que, não podemos deixar de ficar preocupados com o
espetáculo de caos e degradação que se vive no mundo. É evidente que as
pessoas adoram mensagens de paródia e espetáculos baixos na televisão,
afinal será isto sonhar mais alto...ou será tudo isto uma fábrica sem alma?
As opiniões variam e há quem ache que é melhor caminhar perto de coisas
e pessoas de verdade.
A diminuição do espaço da soberania dos Estados, abriu paradoxalmente,
outros espaços... O espaço Europeu em que uma soberania de outra natureza é imposta. O espaço da língua Inglesa, que defende apenas os seus
interesses e os seus passos, que cruzam o tempo, vêm e vão, só o comércio
e as relações diplomaticas permanecem. Nas questões da paz nos dias de
hoje, que é uma preocupação dominante...Há que gastar em solidariedade,
educação, desenvolvimento e travar campanhas políticas que defendem o
egoísmo nacionais... E fazer uma coisa de grande coragem, elegendo bons
deputados, bonitos ou feios, para formar «Governo» e assim obter soluções que permitam resolver problemas sociais graves...Ou se gasta em armas para conter os mais pobres do mundo e proteger as maiores fortunas.
Deixar emergir no mundo sentimentos anti-ocidentais, anti-américa, empurrando as pessoas para um sentimento de humilhação é muito perigoso.
A esta dimensão veio acrescentar-se em virtude das mais radicais transformações no mundo o espaço ainda mal delimitado dos emigrantes nas
suas interações e contradições. Os emigrantes não só têm lugar, como são
necessários. Devemos defender a confiança e aplaudir o bom trabalho de
todos no contexto internacional e também a aproximação entre os povos e
culturas. Quando a tecnologia substitui as virtudes dos civis, os primeiros
alvos a abater são os trabalhadores emigrantes.
Uma das coisas mais graves no Canada é a utilização dos emigrantes no
Québec, como colonos para travar a independência e no quadro deste mal
estar, destruir os bons laços existentes. Todos sabem de acordo com as
estatísticas oficiais, que o desemprego entre os emigrantes no Québec é
mais do dobro do que a média no país e os políticos que fazem parte deste
plano acabam por enterrar os emigrantes num atoleiro enorme, sem terem
nenhuma culpa e porque foram apenas utilizados. Esta é a minha análise
crítica da situação atual. Não sou favorável a um excesso de emigrantes na
vida do Canadá, acho que isso é péssimo para os interesses dos emigrantes, que desejam trabalhar e ter uma participação ativa na vida política e na
própria cidadania, onde cada um procura o seu lugar.
Os portugueses têm em comum a vivência de tempos duros em Portugal e no Canadá, em que era preciso coragem. Têm a independência de
pensamento e não precisam de se estar a louvar. São um exemplo sobre a
noção de pertença cultural portuguesa, sempre dentro dos limites do senso
comum, conversa solta e de coração aberto. Consolo-me em saber, que a
impressão geral no Québec sobre nós é boa. Ganha força a convicção de
que a democracia se esvazia se não forem respeitados todos os direitos dos
povos.
Hoje sabemos que não teremos qualidade de vida se o que possuimos for construído à custa da violação da qualidade de vida de muitos
outros. Quando essa dignidade humana em que assentam os direitos
de todos, for atingida, estará então, completo o ciclo da democracia.
Acredito na democracia, tendo em conta as origens de cada povo embrulhados na sua educação.
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Lídia Jorge participará em Montreal no
“La nuit des femmes qui chantent… le Fado”

L

Festa

do

Milho

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.

ídia Jorge, considerada uma das 10 Révolutions et littératures ibériques - debate
grandes vozes da literatura estrangeira com o escritor catalão Sebastià Alzamora.
Escola de música da FPM
pela revista francesa Le Magazine Littérai- Domingo, dia 25 de setembro de 2016 às 13 h A Escola de música da FPM já começou no dia 19 de agosto, sextas-feiras às 19h. Pedro Tavares é o professor. Estare e condecorada com a Medalha Municipal na Maison des écrivains
mos à sua espera. Para mais informações: 514-952-1983
A Costa dos Murmú- ou 514 982-0688.
rios – projeção do filme de Margarida Car- Jantar em homenagem
doso.
a Clarinda Laranjo
Associação Portuguesa do Espírito Santo
Domingo, dia 25 de A
de Hochelaga organiza as grandiosas fessetembro de 2016 às tas de Nossa Senhora dos Milagres e na
18h30 no Instituto sexta-feira 9 de setembro haverá um jantar
para homenagear a Clarinda Laranjo e aniGoethe de Montreal.
mado pelo DJ Entre-Nós. Para mais inforOs Memoráveis – Cír- mações e reservas: 514-251-9791
culo de Leitura de PorPermanências Consulares
tugal do Projeto Lisez O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa a
Comunidade Portuguesa que irão ter lugar as seguinl´Europe (Eunic).
permanências consulares: CIDADE DE QUÉBEC:
Segunda-Feira, dia 26 tes
Dia 17 de setembro de 2016, das 9h00 às 17h00, 1260,
de setembro de 2016 boul. Lebourgneuf, bureau 350, Québec, QC.
/ DARTMOUTH: Dia 1 de outubro de 2016, das
às 18h30 no Instituto HALIFAX
9h00 às 17h00, Clube Social Português, 43 Boland Road,
Goethe de Montreal.
Dartmouth, Nova Scotia.
“permanências consulares” são uma iniciativa cujo objetiDans la bibliothèque As
vo é levar os serviços consulares às Comunidades Portuguedes écrivains – Encon- sas geograficamente mais afastadas dos Postos Consulares.
tro e debate literário Nestas permanências consulares poderão ser tratados os
atos consulares que não podem ser tratados por via postal,
que conta com a par- nomeadamente: Cartão de Cidadão; Passaporte; Procuraticipação da Revista ção; Nacionalidade Portuguesa; Reconhecimentos de Assie Recenseamento Eleitoral. Para mais informações
Liberté e a União das natura
contactar o Consulado-geral de Portugal em Montreal, por
escritoras e escritores via do endereço eletrónico consulado.montreal@mne.pt e
de Honra pelo Presidente da República, é a do Quebeque.Terça-Feira, dia 27 de setembro do número de telefone (514) 499-0359, extensão 204.
figura de destaque do Festival Internacional de 2016 às 17h00 na Maison des écrivains.
Eleição do Novo Presidente
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no dode Literatura de Montreal que decorre nesmingo, 16 de outubro pelas 15h00 haverá eleições para
ta metrópole da América do Norte, de 23 de
a presidência da FPM. Para mais informações: 514-982setembro a 2 de outubro de 2016.
0688, Wilson 514-826-2291 ou Pedro 514-952-1983.
É a primeira vez na já longa história deste
festival internacional que uma escritora europeia não-francófona ocupa um lugar de primeiro plano.
Lídia Jorge participará nas seguintes ativiQuarta-feira
dades: La nuit des femmes qui chantent… le
Fado - Le Portugal en mots et en musique 14 de setembro às 19h
espetáculo misto de música e recitação conO Fundo Nacional Judaíco de Montreal e
cebido por Vitália Rodrigues e Luís Aguilar, a
a Associação Portuguesa do Canadá aprepartir do romance A Noite das Mulheres Cansentam um filme sobre o herói português,
toras, publicado em francês. Este espetáculo
Aristides de Sousa Mendes, no Victoria
literário e musical conta com a participação de
Hall, Concert Hall, situado no 4626 SherCathy Pimentel que interpretará alguns fados
brooke oeste, Westmount. A entrada é de
com poemas de Lídia Jorge e tem lugar sába5$ para mais informações 514-844-2269 ou
do, dia 24 de setembro de 2016 às 20 horas no
514-833-1949.
Théatre Outremont de Montreal.

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES

rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

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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4ª-feira 7 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:52 Janela Indiscreta
6:20 Literatura Aqui
6:48 Zig Zag
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
10:19 A Praça
13:00 Portugal em Direto
13:59 O Preço Certo
14:50 A Cidade na
Ponta dos Dedos
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:46 Traz prá Frente
16:59 Hora dos Portugueses
17:13 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Palavra aos Diretores
21:06 Os Boys
21:43 Os Nossos Dias
22:28 A Essência
22:45 Grande Entrevista
23:41 Notícias do Atlântico
0:43 Hora dos Portugueses
0:55 Os Boys
1:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira 8 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Grande Entrevista
6:30 No Ar
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
10:00 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Hora dos Portugueses
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Dentro
21:45 Os Nossos Dias
22:30 Grande Área
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Bom Dia Portugal
6ª-feira 9 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
10:00 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo

14:59
16:00
17:00
17:15
19:00
20:00
20:30
21:15
22:00
22:45
23:30
0:30
0:45
1:30

Telejornal
Sexta às 9
Hora dos Portugueses
Agora Nós
24 Horas
Manchetes 3
Sexta às 9
Miúdo Graúdo
Os Nossos Dias
Números do Dinheiro
Notícias do Atlântico
Hora dos Portugueses
Miúdo Graúdo
No Ar

Sábado 10 de setembro
1:30 No Ar
2:00 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Filhos da Nação
6:15 Network Negócios 2016
7:00 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
10:00 Podium
11:00 Donos Disto Tudo
12:00 Atlântida - Madeira 2016
13:30 Manual de Instruções
14:00 Decisão Nacional
14:30 Backstage
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2016
21:15 Donos Disto Tudo
22:15 O Princípio da Incerteza
23:30 Notícias do Atlântico
0:00 Diga Doutor
0:45 O Livreiro de Santiago
1:30 Palavra aos Diretores
DOMINGO 11 de setembro
1:30 Palavra aos Diretores
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Visita Guiada
7:00 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
9:45 A Praça
10:30 Agora Nós
11:15 As Novas
Viagens Philosophicas
11:45 Diga Doutor
12:30 Ilhas da Macaronésia
(Madeira)
13:00 Visita Guiada
13:45 Whats Up - Olhar a Moda
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque

Armenia Teixeira

universo de

Fernando Farinha

é preciso conhecer a tradição do «Fado» para encher o palco sem esforço e com a genuinidade
Manuel de
das escolhas artísticas.
Sequeira Rodrigues
Teve um percurso de carreira com outros projetos: foi metalúrgico depois de passar por um
uma deslocação ao Café período formativo, manteve uma ligação apaixoCentral, uma referência nada com o Clube Belenenses, onde viveu modesportiva na rua Duluth e na mentos de euforia, justificada pelas vitórias do
história portuguesa no Plateau e fruto do ani- seu clube, de que tem saudades, porque tinha uma
versário de Fernando Farinha, os seus amigos
que não deixaram passar a ocasião em branco, entre eles, alguns, sportinguistas e benfiquistas, que apesar de tudo e como manda o
fair-play fizeram questão de cumprimentar o
amigo do Belelenses no seu aniversário.
mrodrigues@avozdeportugal.com

N

malta muito boa, diz Fernando Farinha. Também
me contou as pisadas a trabalhar na Beira Alta,
com a camisa de metalúrgico da empresa que lhe
depositava a confiança nas viagens para resolver
anomalias e consolidar os negócios na região do
norte. Revela a hora de jantar no restaurante Horizonte em Viseu lugar de conforto e saborosas
refeições. A sua estada em terras do Canada já
conta 25 anos, mas o seu arrojo leva-o sempre a
Portugal. Fernando Farinha fica sempre com um
brilhozinho nos olhos quando fala da sua filha
Cristina Rodrigues, fadista – algo que reconhece
Ali resultou um digressão pela sua história, que entre um riso emocionado e fica feliz quando a
me deu a conhecer os lugares onde nasceu e vi- vai ouvir numa noite de fado... ela tem um públiveu em São Sebastião da Pedreira em Lisboa e co dedicado e atraído pela voz da Cristina.
Eduardo Fernando Farinha, festejou o seu anios espaços onde cantou o fado.
Este ano o encontro repetiu-se depois de tem- versário com muitas e boas recordações dos seus
pos impermanentes em Montreal e entre as duas 75 anos de vida, sentiu-se bem... o amor pela faedições e reencontros, levou este ano o selo 75 mília foi moldando o seu caminho e nunca perno dia do seu aniversário. Firme e crente de que deu a sua aura fadista.

Advogada

o’HaNloN saNDers teiXeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101
montreal, Qc, H4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632

Há momentos na vida em que nada é capaz de realmente nos acalentar o
coração, mas saber que temos amigos e pessoas que nos amam, traz algum
conforto. Queremos agradecer carinhosamente a todos os familiares e
amigos que manifestaram-se pela grande perda na nossa família. Pelos
gestos e palavras de conforto, e pelo carinho e atenção que tiveram com a
nossa família. Vocês não fazem ideia de como o vosso apoio foi importante
para nós. Deixamos a todos os nossos sinceros agradecimentos e abraços.
O coração ainda dói, mas o amor que recebemos ajuda a sarar a dor.

A Família Sá

O Medo

A Voz de Portugal | 7 DE setembro de 2016 | P. 5

do

Mar

jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

A

visão
do
mundo prevalecente
no
fim do século XIII é, portanto,
uma visão teológica. Em segundo lugar, a civilização compartimentada da idade Média é uma
civilização terrestre. A grande
maioria dos europeus tem medo
da água, e, mais ainda, da sua
grande extensão, ou seja, do
mar. É verdade que, na Europa,
os recortes da terra são muitos,
que a proporção de pescadores e de navegantes europeus é
considerável, e que, para estes,
o hábito de viajar por barco se
prolongou, desde a Pré-História
até à Idade Média.
Os Normandos percorreram sem
medo todos os mares, e, quando as
cidades começaram a crescer, os
mercadores depressa descobriram
que o transporte mais seguro, mais
rápido e mais barato para as mercadorias em grosso, sem as quais
as cidades dificilmente se podiam
abastecer, era o transporte por via
marítima ou fluvial. Mesmo assim, a compartimentação medieval impede longamente a difusão
destes hábitos pelo conjunto da

Cristandade: os pescadores e navegantes fazem normalmente vida
à parte, formam comunidades distintas dos camponeses, e só muito
lentamente os seus conhecimentos
começam a tornar-se património
comum da cultura habitual. As
suas informações sobre outras terras e outras gentes e sobre as técnicas da navegação influenciam o
que se diz acerca da periferia da
Cristandade nas descrições geográficas e na cartografia, sobretudo em autores mais curiosos e
mais cultos, como Hugo de S. Vítor, mas misturam-se com as já referidas informações vindas da Antiguidade, parcialmente baseadas
em noções imaginárias e em relatos fantásticos. Mas vão a pouco e
pouco influenciando a cartografia
e as obras geográficas correntes,
sobretudo a partir de meados do
século XIII.
O Oceano, porém, continua a ser
um lugar perturbador muito para
além dessa época.
Para os Europeus, o reino das
águas excluía a vida humana. O
homem podia dominar os mares
interiores, como os lagos, e até
ao Mediterrâneo, podia também
atravessar os rios e navegar por
eles, mas quando as águas se estendiam a perder de vista, até distâncias completamente desconhecidas, como acontecia no oceano

Atlântico, então o mar tornava-se o reino de todos os monstros.
Plínio acentuava a fecundidade
do mar, pelo facto de acreditar
que as sementes masculinas desciam do éter com a chuva e, ao
caírem no mar, provocavam não
só a fantástica multiplicidade de
peixes e outros animais que nele
habitavam, mas também o aparecimento dos maiores seres vivos
de todo o mundo e das espécies
mais confusas e monstruosas. Aí,
a vida animal não estava sujeita à
ordem, mas à confusão e ao caos.
A água, um dos quatro elementos
da natureza, que tem virtudes tão
maravilhosas como a de trazer a
fecundidade à terra, e até, na água

do baptismo, de lavar o homem do
pecado, como diz Isidoro de Sevilha torna-se, quando acumulada
em quantidade excessiva e isolada dos outros três elementos, uma
grande massa amarga, com uma
superfície lisa e igual ou, pelo
contrário, encrespada por tempestades que levantam ondas como
montanhas, apresenta uma estranha propriedade de não crescer,
apesar de para ela correrem todos
os rios do mundo, e muda de cor
conforme os ventos, como diz
também o mesmo autor. Assim é o
infindável e desconhecido Oceano
que rodeia a Terra habitada. Por
isso o Oceano é o lugar onde o homem não pode subsistir.

Programa da semana
Quinta-feira:
- Festa em Honra da Senhora
dos Milagres em Hochelaga
Sábado:
- Diretora da Caixa Portuguesa
dá dicas como poupar para os
estudos dos seus filhos.

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

Informando o nosso povo

sobre os Açores
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Alimentação Saudável
amachado@avozdeportugal.com

U

augusto
machado

ma atividade moderada só
nos trás benefícios. O nosso
corpo e a nossa mente agradece.
A prática de atividade moderada até três horas por semana,
em sessões de 30 a 40 minutos,
não exige, segundo os entendidos, alteração na nossa dieta,
desde que esta seja equilibrada
e variada. Claro, se o objetivo
for perder peso, é necessário
modificar hábitos alimentares,

e

para ingerir menos calorias do
que as que se queimam. Depois
há que ter cuidado com o consumo adequado de líquidos que
são indispensáveis para manter
o organismo hidratado. Convém, para se manter hidratado
beber 1,5 a 3 litros de água por
dia.
Quanto à alimentação, o segredo
está no equilíbrio, ou seja, quem
pratica exercício deve ter tanto ou
mais cuidado com a alimentação
do que quem não o faz. Há quem
sugere que “três refeições diárias principais e dois lanches são

importatioNs

ItAL

Evitar

a

Vida Sedentária

essenciais. Também nos aconse- outras regras a cumprir. Segundo
lham a não passar mais de três um estudo da DECO, (Defesa do

horas sem comer e ingerir peque- Consumidor), a energia deve ser
nas quantidades de cada vez são fornecida de forma equilibrada,
ou seja, “combustível à medida
do esforço”: 40% a 65% deve ser
fornecida pelos hidratos de carbono, 20% a 30% pela gordura e
10% a 35% pelas proteínas . Tal
como a restante população, quem
pratica exercício deve consumir
fruta, legumes e alimentos ricos
em cálcio, como leite, queijo e
iogurtes, todos os dias. Ou seja,
uma dieta saudável. Evitar os suplementos desnecessários. Se a
alimentação for variada e equilibrada, sobretudo rica em fruta e
legumes, os suplementos de vitaIMPORtAtIONs inc
minas e minerais não são necessários, informa o estudo da DECO.
Todavia, muitos desportistas tomam suplementos, sobretudo, de
proteínas para potenciar o ganho de massa muscular. É verdade que a maioria das orientações
indica que se devem comer refeições com proteínas e hidratos de
carbono nos 30 minutos a seguir
ao exercício, para maximizar os
efeitos do treino, reparar eventuais danos nos tecidos e facilitar
a recuperação. Contudo, só há
provas de que sejam eficazes em
atividades com mais de uma hora
ou muito intensas. Se for o caso,
dizem os entendidos, pode ser
suficiente beber leite, de preferência com chocolate (por ter hidratos de carbono). Outra solução,
aconselham, é comer meio peito
de frango com três ovos mexidos.
Alguns estudos mostram que promovem a recuperação e construção muscular do mesmo modo que
as bebidas desportivas e fica bem
mais barato. E porque é que escolhi este tema..., porque a vida é
curta e perder tempo é pecado – e,
não sei perder tempo com coisas
inúteis. Todo o meu tempo livre é
rigorosamente utilizado para bequalidade, bom preço e bom serviço
nefício do bem-estar ou seja: todos os dias uma hora de yoga, três
vezes por semana dou a volta ao
Monte Goios, (um percurso de 11
.5 kms), aqui no concelho de Caminha, em frente ao rio Minho e
à Galiza e, claro, adoro a natação
na Piscina de V .N. de Cerveira.
Tenham todos um Bom Dia.

PLUs

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
em utensílios
ultra modernos
de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá

Para vos servir

Roberto Carnevale • José da Costa • Franco

Tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
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80º Aniversário
abranco@avozdeportugal.com

antero
branco

C

ristina Silva,
nascida em S.
Jorge, nos Açores,
foi ainda muito
jovem viver com a
família para a ilha Terceira.
Conheci a Cristina, ainda rapazote,
ia por vezes com meu pai, ao consultório do Dr. Walter Mendonça,
quando ele tinha que reparar algum
aparelho eléctrico. Lembro-me dela
como sendo uma enfermeira atenciosa e dedicada.
Casou com Mário Silva, mas infelizmente, pouco tempo depois ficou
viúva. Com a dor de ter perdido o
seu bem-amado, decidiu partir para
o Canadá, uma maneira de atenuar
seu sofrimento.
Trabalhou nesta terra como uma
louca, porque seu sonho era ter o

de

Cristina Silva

seu próprio infantário. Com toda
essa tenacidade e perseverança,
tempos depois, conseguiu, adquirindo a “Garderie à Moi Mes Enfants”.
Todos nós, estávamos convencidos
que ela estaria satisfeita, mas não.
Recentemente fundou outro infantário, a “Garderie éducative e pouponnière Dora”.
Quando perguntamos à Cristina
o segredo do seu sucesso, ela diz
que nada cai do céu. Os sonhos só
se realizam se colocarmos os esforços necessários e de os planearmos.
Tudo o que se tem de fazer é saber
o que se quer e de caminhar passo

a passo em direcção do sucesso. É
certo que vai encontrar algumas pedras pelo caminho, mas se aprender
com seus erros, conseguirá o que
sempre sonhou. Não se esqueça de
guardar sempre por bem perto os
bons amigos.
Familiares e amigos festejaram,
no passado fim de semana, o 80º da
Cristina. Cerca de duzentas pessoas
conseguiram guardar segredo e ela
foi apanhada de surpresa. Como é
perspicaz, tiveram de pedir a cumplicidade do Padre José Maria. Estava convencida de ir com ele a uma
peça de teatro. À hora combinada

um diaporama com a caminhada de
vida da Cristina. O Padre José Maria, na sua intervenção pediu-lhe
desculpa por não lhe ter dito a verdade. A Melanie, uma “acadiana”
foi a escolhida para representar as
“garderies” e lhe transmitir a admi-

entrou no salão de festas com ele,
tendo a agradável surpresa de encontrar seus familiares, alguns que
se deslocaram da Califórnia e da
Nova Inglaterra, amigos, alguns de
longa data, antigos alunos das “garderies” e as educadoras de ambos os
infantários.
Graça Cândido, uma das sobrinhas
fez o papel de mestre de cerimónias. Logo de início foi apresentado

ração, apreço e gratidão que sentem
por ela. A sala estava decorada com
muito bom gosto e as mesas tinham
todas o nome das freguesias de S.
Jorge, em vez de serem numeradas.
O DJ Miguel animou o serão até
tarde, criando uma ambiência de
festa muito agradável.
Muitos parabéns Cristina com
votos de muita saúde e felicidades.
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Grandes Festas do Divino Espírito Santo Da Nova
Inglaterra e almoço com o Governo Regional dos Açores
freis@avozdeportugal.com

Francisca
reis

D

ecorreu
no
fim-de-semana passado do 24
ao 28 de Agosto as
Grandes Festas do Divino Espírito
Santo no estado norte-americano
de Massachusetts na cidade de Fall
River na cidade dos portugueses
nos Estados Unidos.
As maiores festas religiosas e culturais da diáspora açoriana, uma manifestação do povo acoriano, uma
ligação entre os Açores e as suas comunidades emigradas, e o jornal A
Voz de Portugal esteve presente.
Estas grandes festas se realizam desde 1986 no último fim-de-semana de
agosto, são promovidas por uma comissão organizadora que este ano foi
presidida por Duarte Nuno Carreiro,
administrador da Azores Airlines.
O fundador das Grandes Festas do
Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra foi Heitor Sousa (que já faleceu) e era natural da Vila de Rabo de
Peixe da Ilha de São Miguel. Foi sem
dúvida “uma iniciativa daquelas que
imitar é difícil e ultrapassar impossível” o que é hoje as maiores festas
do Divino Espírito Santo da diáspora

açoriana.
Na sexta-feira a benção das pensões
foi presidida pelo Bispo Emérito dos
Açores D. António de Sousa Braga
vindo de Angra. No sábado o tradicional Bodo do Leite e o cortejo etnográfico, um desfilo lindíssimo, 4
horas de desfilo, destribuiram a tradicional massa sovada, leite fresco, vinho tinto e cerveja fresquinha (como
a tradição de Ponta Delgada) debaixo
de um sol forte a cerveja fresquinha
soube muito bem. Várias Filarmónicas dos Estados Unidos, Canadá e
dos Açores foi a Filarmónica Lira do
Norte da Vila de Rabo de Peixe que
se deslocou aos Estados Unidos para
participar neste festejo.
O Presidente do Governo Regional
dos Açores, Vasco Cordeiro, participou como convidado de honra às
Grandes Festas do Divino Espírito
Santo. A Casa dos Açores (CANI) da
Nova Inglaterra presidida por uma
grande mulher Nélia Guimarães, natural da Vila de Rabo de Peixe, ofereceu um evento privado convívio

com o Presidente Vasco Cordeiro, parabéns à Nélia e sua equipa da CANI,
excelente convívio.
O Presidente do Governo Regional
na sua intervenção agradeceu o envolvimento cada vez maior das comunidades emigradas nos seus países
de acolhimento que este envolvimento, esta participação cultural, social,
política e económica também é uma
forma de os emigrantes açorianos
ajudarem aos Açores. Uma das mais
valiosas peças do património que a
Região tem é o trabalho e a dedicação
quotidianamente dos emigrantes açorianos a desenvolver os Açores nos
países de acolhimento.

cessidade de encontrar uma boa solução para os impactos, económicos
e ambientais na sequência de decisão
norte-americana de reduzir a presença na Base das Lajes.
O Presidente afirmou que a relação
entre Portugal e os Estados-Unidos
não é resume à Base das Lajes, mas

No ponto mais alto das Grandes
Festas no Domingo um almoço de
encontro com várias presenças muito importantes dos Estados Unidos e
dos Açores com o Portuguese American Leadership Council, Deputados
e membros do Governo Federal dos
Estados-Unidos, Governo Regional
dos Açores, Diretor Regional das Comunidades do Governo Regional dos
Açores Paulo Teves, Representante
das Comunidades Portuguesas Fernando Benevides, Mayor de Fall River Jasiel Correia, Cônsul de Portugal
em New Bedford Pedro Correia, Vice-cônsul de Portugal em Providence
Marcia Sousa, Presidente da SATA
Paulo Menezes, Diretor Executivo do
Turismo do Governo Regional dos
Açores Francisco Coelho, Nélia Guimarães Casa dos Açores da CANI,
Empresários dos Açores e dos Esta-

a relação entre Portugal e os Estados
Unidos tem na Base das Lajes e nos
Açores um dos seus PILARES ESSENCIAIS e falhando este PILAR
nada ficará como dantes.
O Presidente agradeceu ao Deputado do Governo Federal dos Estados
Unidos Daniel da Ponte, filho de pais
acorianos, que abriu algumas portas
para facilitar a comunicação e a relação entre a Base das Lajes e os Estados-Unidos, o trabalho foi possível
em conjunto com representantes políticos estaduais e federais construindo
uma ligação de amigos dos Açores.
Afirmou o Presidente que estas festas acabam por ir muito mais além
do que apenas uma manifestação de
Açorianidade, estas manifestações da
cultura açoriana acaba por ser no fundo uma grande manifestação de amor
ao nosso país.

dos-Unidos, Diretora e subdiretor da
RTP Açores, órgãos da comunicação
social dos Açores, Estados Unidos e
Canadá, e várias instituições da Diáspora.
O Presidente do Governo Regional
Vasco Cordeiro destacou a importância da relação e cooperação entre
Portugal e os Estados-Unidos. A ne-

Depois do almoço o Presidente
asistiu à Missa Solene da Coroação
na Catedral de St-Mary e depois
de seguida acompanhou a procissão. No encerramento das Grandes
Festas trinta pombas assinalando
a 30 edição das Grandes Festas Do
Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra.
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10 anos depois, Anastasia de Sousa

M

ais ou menos 10 mil estudantes frequentam o Colégio Dawson. Casos assim não
acontecem em Montreal, mas no dia 13 de setembro de 2006,... aconteceu e a população de
Montreal encontrou-se em estado de choque
por via dos trágicos acontecimentos que marcaram a vida académica do Colégio Dawson,
das famílias e estudantes, física e psicologicamente afetados pela fuzilada perpetrada por
Kimveer Gill.

Atenção, setembro está a chegar
e com ele muitos... radares
Com o mês de setembro a começar, a Polícia de
Segurança Pública (PSP) utilizou o Facebook para
alertar os condutores para os radares que estarão
nas estradas portuguesas, um pouco por todo o
país. Na capital, haverá radares nos dias 1, 3, 6, 7,

13, 15, 18, 21, 23, 26 e 28 em diversos locais, desde a Praça das Portagens da Ponte 25 de Abril, no
sentido S/N, à Reta dos Comandos, até à Avenida
Marginal. Já no Porto haverá radares nos dias 6, 13,
20, 22, 26 e 29, em várias estradas como a Avenida
Marechal Gomes da Costa e na Estrada da Circunvalação. Para ver os radares em todo o país, poderá
aceder ao Facebook da PSP.

Desse tiroteio cobardemente premeditado, resultou a morte da Anastasia de Sousa, luso-canadiana (filha de Louise Hevey e de Nelson de
Sousa, e neta de José Jorge de Sousa e Maria
Leonor Reis, naturais de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande, S. Miguel), e do assaltante, assim como ferimentos, alguns bastante
graves, outros menos graves.
A Voz de Portugal foi o motor de informação
através do mundo, 500 chamadas e 10 000 emails
querendo informações sobre este evento. A Voz
de Portugal foi a fonte de informação de todos
os orgãos de informação quer seja de Montreal
ou Portugal, sobre todos os factos deste aconte-

cimento desde o início, tal como a inauguração
do parque de Anastacia. Haverá uma cerimónia
terça-feira, 13 de setembro às 11h no colégio no
parque da paz/Anastacia de Sousa, convidamos
todos a estarem presentes a este evento comemorativo.

Deputados criticam Governo pela
crise nas pescas dos Açores
Numa interpelação ao Governo sobre as pescas,
realizada na sede do Parlamento dos Açores, na
cidade da Horta, Zuraida Soares, do Bloco de Esquerda, criticou as políticas adotadas pelo executivo,
que fizeram com que 2016 tenha sido “um dos piores
anos de sempre no setor das pescas”.
Combate a incêndios “não pode
continuar a ser um negócio privado”
No Porto, à margem de uma conversa com “docentes precários” do Instituto Politécnico do Porto, Catarina Martins, que se escusou a comentar a demissão
do presidente da Autoridade Nacional de Proteção
Civil por ainda não conhecer o teor da mesma, salientou que é um “negócio mau” para o país que o
combate aos fogos seja feito com meios privados e
não públicos.
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Anedotas
O Joãozinho é o maior!
Joãozinho chega a casa todo feliz e grita para a mãe:
- Mãe, eu descobri que sou mais inteligente que a professora.
- E como descobriste isso, meu filho?
- É simples, eu passei de ano e ela continua no mesmo!
A mulher perfeita!
- Qual é o nome da mulher perfeita?
- IKEA
- Porquê?
- É sueca, tem estilo, é barata, vai logo para casa, monta-se com facilidade e ...
... se não ficar satisfeito, pode-se devolver!

Saiba o que Poderá estar
para Chegar a Pokémon Go
M

esmo que o vigor inicial de Pokémon
Go se tenha perdido ao longo do último
mês, a aplicação ainda é utilizada por milhões
de pessoas em todo o mundo. Por este motivo,
não é esperado que a produtora Niantic Labs
desista da aplicação, estando até a preparar algumas novidades.

Dicionário da ilha de são miguel
ABRIGO: Tanto os muros de pedra como as proteções
vegetais de faias, incensos, banksias, metrosideros, eugénias e cameleiras são os “abrigos” das propriedades
rústicas, que servem não só para delimitar a propriedade como para impedir a impetuosidade do vento. Sá da
Bandeira, aquando da passagem do Exército Liberal
pela ilha, foi o primeiro a descrever a complexa (e dispendiosa) arte de produzir laranja, na ilha de São Miguel.
Afinal, a arte de produzir laranja também estava associada aos abrigos.
AÇO: Vontade. Pachorra. Paciência. Utiliza-se geralmente na negativa.
-Vai-te embora. Não tenho aço para te aturar.

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. Enredo (fig.). Conto. 2. Grande ave
galinácea. Torpe. 3. Terra alagadiça. Funesto. 4. Jornada. Ato ou efeito de decotar. 5. Parte conjuntiva da
pele subadjacente à epiderme. Nome da letra N. 6. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações
(prep.). Espíritos. Quarta nota da escala musical. 7.
Norma social. Inexperiente. 8. Falta de apetite. Aqui
está. 9. Conselheiro. Pão de milho. 10. Apertar com nó
ou laçada. Imposto gravoso. 11. Tratamento dado às
freiras. Já utilizado.
Verticais: 1. Estado de tépido. Senão, dificuldade.
2. Ave palmípede, espécie de pato. Embrião. 3. Guarnecer de puas. Lanígero. 4. Doçura (fig.). Regente de
orquestra ou orfeão. 5. O espaço aéreo. Facto que a
lei considera punível. 6. Junta. Eiró. 7. Grande massa de água salgada. Despido. 8. Inclinado. Veículo de
transporte público ou coletivo. 9. Escuridão. Estado das
searas acamadas pela chuva, pelo vento, etc.. 10. Tem
dívidas. Malparecido. 11. Ensejo. Substância aromática
de certos vegetais.

Mas o que poderá ser encontrado ao longo dos
próximos meses? De acordo o Business Insider,
um grupo de fãs desvendou no código da aplicação algumas pistas do que pode estar para vir. O
código é relativo à última atualização feita pela
Niantic, pelo que será de esperar que as novas
funcionalidades estejam prestes a chegar a Pokémon Go. Em baixo pode saber o que esperar em
breve.
Transferência: A capacidade de transferir pokémon entre utilizadores tem sido uma das

Lisboa

A

mais pedidas desde o lançamento. Falta-lhe um
pokémon em particular que lhe tem escapado?
Bastará transferir por um dos que tiver repetido
para solucionar a questão.
Companheiros chegados: Lembra-se da relação entre Ash e Pikachu nos desenhos
animados? A Niantic Labs dar-lhe-á a capacidade de ter o seu próprio pokémon com
que tenha uma relação mais próxima.
No ecrã do smartphone este pokémon
estará sempre a seguir o jogador, apanhando doces com que conseguirá
evoluir mais rapidamente.
Incenso: Neste momento o único tipo de incenso disponível no jogo
permite atrair pokémon para uma localização durante 30 minutos. Em breve, será possível especificar o tipo de
pokémon que se quer atrair, facilitando a captura destes monstros.
Pokémons
lendários:
Atualmente estão seis pokémon ausentes do jogo. Articuno, Zapdos,
Moltres, Mewtwo, Mew e Ditto continuam a não
fazer parte da coleção de nenhum utilizador da
aplicação. A Niantic poderá mudar isto, com o código da aplicação a indicar que a sua introdução é
algo previsto para os próximos tempos.
Realidade virtual: Num jogo já tão
imersivo como Pokémon Go como ir mais além?
Com realidade virtual, claro. Ainda não se sabe
como acontecerá esta integração mas já foram encontradas referências ao Cardboard VR da Google.

vai acolher uma das votações para os

ndré Sampaio, membro português da
academia desde 2015, explicou à agência
Lusa que durante o dia 9 o júri da 44ª edição dos Emmy estará reunido em Lisboa para
escolher os nomeados de uma das categorias
dos prémios.
O júri estará reunido nos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Lisboa,
anfitreã desta votação. Para
André Sampaio, eleito para a
Academia depois de ter trabalhado para a TV Globo no Brasil, a realização desta votação
em Lisboa significa um reco-

Horóscopo

Emmy

nhecimento internacional, por parte daquele organismo, da qualidade da produção portuguesa.
Descrevendo a votação como “um processo
longo”, André Sampaio escusou-se a adiantar
quem faz parte do júri e qual das categorias é
que está em causa nesta semi-final.
A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 21 de novembro em
Nova Iorque, altura em que se
saberá quem foram eleitos os
melhores intérpretes e também os melhores programas
de ficção e não ficção, feitos
fora dos Estados Unidos.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta da Semana: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Poderá
receber a visita inesperada de um amigo de longa data.
Receba-o de braços abertos. Saúde: O seu organismo
poderá andar desregulado. Dinheiro: Possibilidade de ganhar
lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente investimento.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Leão: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece ser
tratada com indiferença. Pense um pouco melhor na sua
forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer
com que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a
sua qualidade profissional poderá estar a ser testada. Números
da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Touro: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de
compreensão e tolerância para com os seus filhos.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco cansado e sem
energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro: Aposte na
sua competência, pois poderá ser recompensado da forma como
merece. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Virgem: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao
máximo este momento de comunhão. Saúde: O trabalho
não é tudo! Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar
indevidamente. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Gémeos: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não
estar a ter os contornos que planeou. Saúde: Não abuse
dos alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago.
Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos
profissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Balança: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa,
evite esconder a verdade. Seja o mais honesto possível
com a sua cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não
cometa excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro:
Ouça os conselhos da pessoa com quem divide as tarefas diárias.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Caranguejo: Carta da Semana: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome
consciência dos seus atos, pois estes poderão estar a
contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite
situações que possam provocar uma alteração do seu sistema
nervoso. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de
falar. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Escorpião: Carta da Semana: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus
sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade,
tomar uma decisão importante para ambos. Saúde: A sua
capacidade de recuperação de energias será notória. Dinheiro:
Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissionais.
Seja audaz e perseverante. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Sagitário: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha
o seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Saúde:
Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha
em atenção a saúde da sua família. Dinheiro: Aposte nos seus
projetos pessoais. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Capricórnio: Carta da Semana: A Lua, que significa
Falsas Ilusões. Amor: Uma velha lembrança poderá
pairar na sua mente. Saúde: Nesta área não terá muitas
razões para ficar preocupado. Dinheiro: Utilize a sua
capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no
seu departamento. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário: Carta da Semana: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: Não se dedique apenas à sua vida
profissional, dê mais atenção à pessoa que ama. Saúde:
Liberte o stress que tem acumulado dentro de si. Dinheiro:
Património protegido. Continue a adotar uma postura de contenção.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Aja menos com a
razão e mais com o coração. Assim, evitará conflitos
desnecessários com a pessoa que ama. Saúde: Seja
mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar. Se seguir em
frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por aplaudilo!Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor,
pois algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
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Star Wars - Episódio 9: Mark Hamill

revela informação sobre o filme

A

pós o termino das filmagens de Star Bem antes do Episódio 9, os fãs de Star Wars
Wars: Episódio 8, Mark Hamill usou sua poderão assistir Star Wars: Episódio 8, de Rian
conta no Twitter para mostrar seu novo visual, sem a
barba característica de Luke
Skywalker.
Ao tuítar, o ator acabou fazendo um importante revelação sobre Star Wars: Episódio 9: “Não
vejo meu queixo desde 2015.
Até mais, barba (pelo menos
até o episódio 9)”. O comentário de Hamill sugere que Luke
retorne na sequência da série.
Star Wars: Episódio 9 só deve
ser lançado em 2019, porém o
diretor Colin Trevorrow (Jurassic World) já está sendo cotado para comandar Johnson (Looper - Assassinos Do Futuro). O filas filmagens.
me estreia 15 dezembro de 2017.

Sabias que...

Sabias que a francesnha
foi inventada há 50 anos
A francesinha é um dos pratos mais típicos do
Porto, sendo já um verdadeiro património da cidade. O “pai” da francesinha foi um cozinheiro
que esteve emigrado em França. De regresso a
Portugal, quis criar uma versão nacional do “croque monsieur”, uma tosta com queijo e fiambre.
Adicionou-lhe os ingredientes tipicamente portugueses, como a linguiça e, claro, um molho com
um segredo especial. Nascida nos anos 60, a
francesinha sofreu já algumas transformações:
acrescentaram-lhe o ovo estrelado e as batatas
fritas e até há quem use camarão. O prato já faz
parte da ementa de restaurantes em todo o país,
mas os portuenses gostam de dizer que não há
francesinhas como as que são feitas cá.

Receita da semana

Francesinha
à moda do Porto

SUDOKU

ingredientes:

1

Dança ao som de Nelson Freitas
Feat. Richie Campbell, Djodje,
Dji Tafinha Feat. Anselmo Ralph,
Boy Teddy, Messias Maricoa,
Badoxa, 2Much, Yudi Fox, Jay
Oliver, Christian Lyd, Jay Kim,
Dj Samuka Feat. Mika Mendes
& 2Much, Jey V e muito mais…

solução

cartoon

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

I Love Kizomba

9
2
7
6
4
5 2
3
9 8
1 4
5
2
3 8
4
3
5
9
6
3
4
8
2
Horizontais: 1. Trama, Lenda. 2. Peru, Soez. 3. Paul, Nocivo. 4. Ida,
Decote. 5. Derme, Ene. 6. Em, Almas, Fá. 7. Lei, Novel. 8. Fastio, Eis. 9.
Mentor, Broa. 10. Atar, Ónus. 11. Soror, Usado.
Verticais: 1. Tepidez, Mas. 2. Adem, Feto. 3. Apuar, Lanar. 4. Mel,
Maestro. 5. Ar, Delito. 6. Une, Iró. 7. Oceano, Nu. 8. Esconso, Bus. 9.
Noite, Versa. 10. Deve, Feio. 11. Azo, Bálsamo.

MOLHO: (para 2 pessoas): 1 cerveja; 1 caldo knorr; 2 folhas de louro; 1 colher de sopa
de margarina; 1 cálice de vinho do porto; 1
colher de sopa de maizena; 2 colheres de sopa de
polpa de tomate; 1/2 copo de leite; piri-piri q.b; ovo
(opcional).
SANDE (1 pessoa): 2 fatias de pão-de forma alto;
fiambre q.b; queijo q.b; salsichas; linguiça; 1 bife.

Com 30 anos de carreira, os temas que compõem este novo
álbum giram em torno da “reinvenção” da cantora, que contra muitos que a consideravam
“acabada” demonstra a sua mais
aguerrida e irreverente faceta,
podemos escutar em “Futura” os
novos ritmos urbanos do futuro.
Novo cd surpreendente.

6

4
preparação:
Dissolver o caldo knorr na cerveja, levar ao lume e juntar os
outros ingredientes, com excepção da maizena e do leite.
Mexer por 5m. Dissolver, à parte, a maizena com o leite frio e juntar ao preparado,
mexendo atá engrossar. Retirar o louro e
triturar bem o preparado com a varinha
mágica. Levar ao lume mais um pouco e
reservar. Na sande, colocar fiambre, o bife
grelhado, 1 salsicha cortada a meio (na
vertical) e linguiça cortada de igual forma,
tudo em camadas. Tapa-se a sande com o
pão e por cima, coloca-se o ovo estrelado
(opcional) e depois cobre-se a sande com
fatias de queijo em todos os lados. Por fim,
regar com o molho e levar ao forno 15 a
20m.

FUTURA
Ana Malhoa

3

2

A minha vida
Filipa Duarte

Um álbum que reflete o gosto
musical desta jovem intérprete,
percorrendo as sonoridades da
kizomba e bachata em temas
mais ritmados, mas que não esquece as baladas românticas
onde Filipa se expressa de forma
singular. Num custo mínimo de
8Euros.
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Câmbio do dólar canadiano
6 de setembro de 2016
1 euro = cad 1,450580
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Oração
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo amor de Deus atendei ao meu
pedido. Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e
entendidas, pelo sangue que Jesus derramou do
seu corpo. Pelas lágrimas que Jesus derramou
dos seus Sagrados Olhos, atendei ao meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa
Bênção, afastai de mim os inimigos e dai-me sorte
na vida. Que olhos do mal não me vejam, que os
inimigos se afastem e cortai a força aos meus inimigos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a
graça de... ficarei devota de vós e mandarei publicar esta oração, pela Graça recebida. F.D.

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

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

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

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

Aluga-se apartamento na bela rua Des Érables
triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba- (perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis- pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000
875$/mês

renovações

serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

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

A mercearia das famílias portuguesas

monumentos

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave acaVárias renovações. Quintal. Garagem dupla. bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier
e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000
Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

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

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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

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

514.522.5175

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

T.: 514.668.6281

contabilista

MUITO INTERESSANTE!

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de três. Perto de todos
os serviços , transportes e Parc
Lafontaine. $259 000 nego.

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

importadores

oração
Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em
tudo, Vós que iluminais todos os meus caminhos,
para que atinja o meu ideal. Vós que me concedeis
o sublime dom de perdoar e esquecer todas as
ofensas e até o mal que me têm feito; Vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou e por tudo o
que tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós
e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz.
Amén! Pai Nosso e Avé Maria. Obrigado mais uma
vez. A pessoa deverá fazer esta oração três dias
seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias
terá alcançado a graça por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber graça. Agradeçe-Vos
Senhor as graças desejadas. F.D.

restaurantes

padaria

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, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

notários

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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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

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

†

Fernando Sá

Faleceu em Montreal, no dia
30 de agosto de 2016, com a
idade 51 anos, o Sr. Fernando
Sá, natural de Montreal, Quebeque, esposo da Sra. Susanne Raposo.
Deixa na dor a sua esposa, a
sua mãe Suzete Tavares, seus
irmãos Eddie e Benny, seus
sogros Ramiro Raposo e Maria José Raposo, sobrinhos/a
Jordan, Ryan, e Amanda, tios/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar sábado, 3 de setembro de 2016, na
igreja Saint-Ambroise. Foi sepultado em cripta no cemitério Repos Saint-François d’Assise.
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 Hajam.

vende-se

Companhia em construção e paisagismo está à procura de empregados em serviço geral.
514-977-7173

Apartamento à venda

A Padaria Guizot está à
procura de um pasteleiro
e uma empregada de balcão.
514-385-4361

450-444-3669

Companhia em paisagismo está
à procura de homens com ou
sem experiência com
carta de condução.
514-242-7649

em Cruz de Peso em Sever do Vouga
51/2 com 3 quartos, salão, cozinha e
2 casas de banho. 55 000 Euros.

Vende-se em Villeray
5plex 1x61/2 + 4x41/2 na
Henri-Julien. Perto do Metro
Cremazie e Parque Jarry.
1º piso livre ao comprador
Rendimento de 47 000$
Preço: 840 000$

Tel.: 514-389-3682

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

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 a 35 horas por semana
Salário bastante interessante + gorjeta

Antoine: 514-688-1015

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

Somos uma empresa canadiana que fornece
nacionalmente serviços integrados no domínio da higiene e da limpeza, de serviços técnicos, de serviços de hotelaria, restauração
depois de desastres, entre outros, para proporcionar um ambiente de trabalho saudável
e ambiente de lazer calmo e acolhedor.
EMPREGOS DISPONÍVEIS:
- Pessoa encarregado em
limpeza para trabalho pesado
- Pessoa encarregado em
limpeza para trabalho ligeiro
- Pessoa a fazer trabalhos gerais
- “Desserveuses”, limpeza nas zonas alimentares
nos grandes centros comerciais.

Convidamos todas as pessoas interessadas que vivem em Longueuil, Beloeil, Boucherville, Saint-Bruno,
Brossard, Varennes, Lacolle, Bromont e Lachine para
participar na nossas “PORTAS ABERTAS” no dia, 9
de setembro de 2016 no ALT QUARTIER DIX30 situado no 6500 Boul. Roma, Brossard, QC, J4Y 0B6, na
SALA VERMELHA. Para facilitar o acesso ao Dix30
há 3 autobus disponíveis: Circuitos 14, 35 e 39. Para
mais informações visite o site web:
https://www.quartierdix30.com/services-a-la-clientele/
se-rendre/#sthash.CPfVIjsm.dpuf.
horário: Das 10h às 17h.
Envie o seu CV ao correio eletrónico:
RECRUTEMENT@GDI.COM

†

MARIA CELESTE
DâMASO ALMEIDA
1927-2016

É com grande pesar, que a família vem por este meio informar o falecimento em Montréal,
no passado dia 2 de setembro
de 2016, com 88 anos de idade, de Maria Celeste Dâmaso,
viúva de Luís Almeida, natural
de Ribeira Grande, São Miguel,
Açores.
Ela deixa na dor filhos/as
Adroaldo (Lynn Lavoie), Dolores, Gracinda (Joe De Melo),
Milton (Robert Power), Margaret, netos/as, bisnetos/as,
irmãos/irmã João Carlos Dâmaso, Luís Damaso, Juvenal Damaso e Adriana Carlile, cunhados/as, sobrinhos/as, primos/as, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
O velório teve lugar na terça-feira 6 de setembro de
2016, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na quarta-feira dia 7 de setembro de 2016 a partir das 10h. Segue-se a missa de corpo presente, na quarta-feira dia 7 de
setembro de 2016, às 13h na Igreja Santa Cruz, 60 rue
Rachel Ouest, sendo sepultada em cripta no Mausoléu
St-Vincent-de-Paul do Cemitério de Laval, 5505 Ch. Bas
St-François, Laval. Renovam com profunda saudade, a
missa do sétimo dia, na quinta-feira dia 8 de setembro
de 2016, às 18h30 na Igreja 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 Hajam.

Amélia Silva Sousa Brum
†
Faleceu em Kirkland, no dia 3 de se-

tembro 2016, dia dos seus 73 anos,
Sra. Amélia Silva Sousa Brum, natural de Rabo de Peixe, São Miguel,
Açores, esposa amada de quase 51
anos do Sr. Manuel Travassos Brum.
Deixa na dor o seu esposo, e seus
queridos filhos Victor(Rosetta) e Donald ( Luísa); seus netos Julian (Kathleen), Kathleen, Dylan e Ethan.
Irmãos/ãs, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos em Montreal,
Toronto, e Portugal. Em vez de enviar
flores, um donativo ao Centro Paliativo do West Island (em
memória de Amélia Brum) seria agradecido.
http://residencesoinspalliatifs.com
265, rue André-Brunet Kirkland, Qc,H9H 3R4
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Les Jardins Commemoratifs & Maison Funeraire Rideau
4275 Boul. Des Sources, Dollard-des-Ormeaux, Qc, H9B2A6.
O velório terá lugar, domingo, 11 de setembro, 2016 das
14h às 17 e das 19h às 21h. A missa do corpo presente será a 12 de setembro 2016 às 9h30 na igreja Ste
Suzanne (9501, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds) e será
sepultada no cemitério. Les Jardins Commemoratifs &
Maison Funeraire Rideau.
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.

MEMORANDUM
6º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes
Renovo com profunda gratidão pelas pessoas amigas na
liturgia do 6º ano, em sufrágio pela sua alma, que será
celebrada no terça-feira, dia
13 de setembro de 2016 às
18h30, 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
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F1: FELIPE MASSA,
DIZ ADEUS À FÓRMULA 1
Depois de 15 anos passados na mais alta categoria do desporto automovel o brasileiro Felipe Massa
anunciou que irá deixar definitivamente as pistas
no final da temporada 2016. A declaração foi pronunciada este fim de semana, numa conferência
de imprensa no Circuito de Monza, ao lado da chefe
Claire Williams. Massa iniciou-se na F1 em 2002, pi-

F1: Primeira Victória
na Itália para Nico Rosberg
hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

N

ico Rosberg depois de uma
largada canhão e de assumir os comandos da corrida
conseguiu liderar de ponta a
ponta este Grande Prémio de
Itália, mais precisamente em
MONZA, quartel geral dos Tifosis estes que não
pararam um segundo de aplaudir a cada passagem em pista os seus Ferraris.
Em contra partida o seu companheiro de equipa e
atual rival no Mundial de Pilotos Lewis Hamilton,
depois de ter conquistado a primeira posição na linha de partida, abortou o seu arranque e evidentelotando pela Sauber. Depois de 3 temporadas completas pela equipa de Peter SAUBER, Felipe Massa mente teve que fazer uma corrida de recuperação.

Raikkonen. Com isso Hamilton subiu para segundo mas a 15 segundos atrás de Rosberg. Na 25ª
volta Rosberg fez a sua paragem e colocou pneus
médios, para ir até o fim da prova, uma volta depois, Hamilton também parou e também utilizou
a mesma qualidade de pneus. O inglês voltou na
quarta posição mas sabendo que as Ferraris ainda
iam parar novamente. Na 34ª volta, Vettel foi novamente para as boxes e desta vez calçando o seu
Ferrari com pneus macios, uma volta depois foi a
vez de Raikkonen, com a mesma estratégia de seu
companheiro. A corrida ficou monótona daí até o
final, Ricciardo ainda fez uma boa ultrapassagem
por cima de Bottas, mas ficou por aqui. Com a vitória de Rosberg, a diferença dele para o Hamilton
desce para dois pontos, deixando o campeonato
totalmente aberto. Jenson Button insiste que não

vinha a ser contratado pela Ferrari, aonde conseguiu
11 vitórias e quase conquistou o título mundial em
2008 perdendo com o seu rival Lewis Hamilton. Uma
longa careira que fez a alegria dos seus simpatizantes. Hélder Dias

F1: LANCE STROLL na
VAGA de FELIPE MASSA
Depois que Felipe Massa tirou reverência à FÓRMULA 1 o nome do jovem canadiano Lance Stroll
aparece-nos como um forte candidato à cadeira deixada por Massa. Stroll que festejará no próximo dia
29 de Outubro os seus 18 anos já faz parte e isto

depois de alguns meses antes na equipa Williams
a título de piloto de desenvolvimento. Actualmente
no comando do Campeonato Europeu da Fórmula
3, Lance poderá seguir as pegadas de Max Verstappen, Pascal Wehrlein e por último Esteban Ocon
os quais passaram diretamente à FÓRMULA 1 sem
nunca terem pilotado uma só vez um monolugar e
sem passarem pela Série GP2 .

A diferença no campeonato está apenas em dois
pontos. Para quem achava que Lewis Hamilton
iria fazer um passeio de domingo no GP da Itália
enganaram-se. Com a sua má largada o inglês caiu
para sexto “Não sei o que aconteceu, eu fiz tudo
normalmente”, disse ele, referindo-se à largada.
“É difícil ultrapassar aqui”, continuou Hamilton.
Rosberg assumiu a ponta, com Vettel em segundo e
Raikkonen em terceiro. Não tivemos confusões na
primeira curva. Na segunda volta, Hamilton recuperou a quinta posição, ultrapassando Ricciardo na
Curva Grande. Felipe Nasr foi tocado por Jolyon
Palmer, o que acabou com a corrida do brasileiro.
Hamilton iniciou um ataque para cima de Bottas,
mas demorou cerca de 10 voltas para conseguir
a ultrapassagem, subindo para a quarta posição.
Na 17 volta Vettel foi para as boxes e colocou novamente pneus supermacios, fazendo o mesmo

se está aposentando, depois de anunciar que ele
dará lugar para Stoffel Vandoorne na McLaren
no próximo ano. Button confirmou neste sábado
que assinou um novo contrato com a McLaren, no
qual assumirá um papel de desenvolvimento para
a equipe, mas não disputará grandes prémios. O inglês foi categórico dizendo que não abandonará a
modalidade é que está “muito animado” com seu
novo papel. “Estou satisfeito por permanecer como
um membro chave da McLaren”, disse. No final da
corrida Nico Rosberg, agradeceu a todos os Tifosis
em italiano dizendo estar muito feliz com esta sua
primeira vitória em Monza, não deixando de agradecer também a Mercedes pela maneira impecável
como prepararam a ( máquina ) este fim de semana
.
Próximo encontro a 18 de setembro em Singapura no primeiro Grande Prémio da noite.

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

Estreia
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com estrela

leandro
mendonça

S

e uma boa equipa começa por um bom
guarda-redes, o Brasil FC tem motivos de sobra para sonhar com o título da
Liga TotalCampo. Na última sexta-feira,
o ‘Esquadrão Canarinho’ foi a campo
contra o Italtech e precisou suar a camisa
para vencer por 5 a 3.
Com desfalques importantes como Leonardo Ramalho, João Daniel e Marco Carneiro, o Brasil FC mostrou que uma equipa
não se faz apenas com titulares, e sim com
um elenco inteiro. Leandro Mendonça estreou nos golos e fez uma excelente partida,

impedindo o adversário de abrir o marcador
por inúmeras vezes. Augusto atuou na vaga
do defesa-artilheiro João e deu conta do recado. Julius, estrela da equipe em campo,
substituiu à altura o camisa 10, Marco Carneiro.

O jogo começou com entradas fortes por
ambos os lados, mas sem agressões. O Italtech dominava as ações e criava chances,
principalmente pelas laterais. E aos 25 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque,
Leandro foi vencido com um toque de categoria ao sair da baliza. 1 a 0 para a equipa
Preto e Branco. E apenas no final da primeira etapa, o Brasil começou a criar jogadas
que levavam perigo à baliza do oponente.
Na volta para o 2º tempo o ritmo brasileiro
continuou e o placar foi virado. 2 a 1 em
apenas 4 minutos. Mas o Brasil não manteve o ímpeto e recuou, explorando apenas os
contra-ataques... E deu certo! 3 a 1 para o
equipa brasileira, que agora tinha uma boa
vantagem no placar e a bola dominada.
Mas o adversário encontrou um jogador
Canário para provocar. O estreante Leandro
Mendonça foi alvo de faltas, jogadas mais
fortes e até de uma cabeçada no rosto após o
fim da partida. A agressão rendeu uma multa de 100 dólares para o Italtech por conduta
antidesportiva.
E o jogo seguia... Golo de um lado, golo
do outro! E o Brasil FC encerrou a conta na
última jogada da partida, com golo do defesa Gil, surgindo como elemento surpresa e praticamente assegurando a vaga dos
brasileiros na semifinal. O Brasil FC ainda
tem mais um jogo pela fase classificatória,
na próxima sexta-feira, contra o NightRage.
A partida é um confronto direto pela classificação para as semifinais e os brasileiros
podem perder por até 13 gols de diferença
que se classificarão sem precisar jogar as
quartas de final.

Rui Vitória obrigado a apostar
na ‘dupla terrível’ diante do Arouca

T

reinador dos ‘encarnados’ irá voltar
a apostar na dupla Jonas/Jiménez,
que tantos golos rendeu na época passada. Será a quarta dupla de ataque em
outras tantas jornadas.

E à quarta jornada, Rui Vitória poderá vir
a apostar na quarta dupla diferente. Raul
Jiménez contraiu uma lesão na seleção mexicana e não poderá ser opção para a deslocação a Arouca, agendada para o próximo
sábado. Neste sentido, Mitroglou voltará à
titularidade depois de ter ficado no banco
de suplentes no encontro com o Nacional
da Madeira. O grego fará dupla com Jonas,
que regressou aos relvados na última jorna-

da, depois de ter recuperado de uma lesão.
A dupla Jonas/Jiménez está assim desfeita
para a deslocação à Serra da Freita, e Jonas terá Mitroglou como parceiro, sendo
a quarta dupla em quatro jornadas. Mitroglou e Guedes formaram a
frente de ataque diante do Tondela na abertura do campeonato
e Pizzi fez dupla com o grego
no empate com o V. Setúbal, dá
conta o Maisfutebol. Jiménez
deverá parar duas semanas e
Mitroglou parece ser a solução
óbvia para a viagem a Arouca.
Se esta dupla se verificar, será
a primeira vez esta temporada
que tal se verifica em partidas
da Liga. Desta feita, está de
volta uma dupla que é um verdadeiro pesadelo para os defesas adversários, basta recordar
o que os dois foram responsáveis por dois terços dos golos do Benfica
(52 num total de 88) na época passada, dá
conta o Maisfutebol. No setor ofensivo, a
baixa de Jiménez poderá vir a ser notada,
já que o mexicano é o único ponta de lança
do plantel que já fez o gosto ao pé em jogos do campeonato, tendo evitado a derrota das ‘águias’ na Luz, diante do V. Setúbal
e marcado o terceiro golo na vitória (3-1)
diante do Nacional.

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

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

RESULTADOS

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

E

D

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

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

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

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

pRÓXIMA JORNADA

09/09 Arouca 15:30 Benfica
10/09 Belenenses 11:00 Nacional
Sporting 13:15 Moreirense
FC Porto 15:30 V. Guimarães
11/09 Paços Ferreira 6:45 E. Praia
Marítimo 11:00 Rio Ave
Braga 13:00 Boavista
Chaves 15:15 V. Setúbal
12/09 Feirense 15:00 Tondela

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
3
3
3
3
3

P

J

V

E

D

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

15
13
11
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
1
1

5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

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

0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4

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

8
9
9
6
5
7
6
10
8
8
6
3
4
4
6
2
5
5
7
4
6
3

2
4
7
4
3
7
6
9
4
6
6
4
4
5
8
4
5
6
10
8
11
8

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

J
28
28
27
28
26
27
26
28
26
26

P
44
43
43
40
37
32
31
30
26
26

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
28
27
26
27
28
28
26
26
28
26

P
51
43
43
43
38
35
32
31
31
25
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Convite

100
anos

A empresa "Le repos Saint-François d’Assise" tem o prazer de
convidá-lo para a cerimónia de bênção da nova secção (14D)
dedicada aos membros da comunidade Por tuguesa.

de acompanhamento,
assegurando da
perenidade

A cerimónia será presidida pelo
Rev. Padre José Maria Cardoso, s.v.d., da Missão Santa Cruz
e será realizada no sítio da secção Portuguesa (14D),
sábado 10 de setembro de 2016 às 11h.

Jardim

VENHAM
VISITAR O
MAGNÍFICO

DAS LEMBRANÇAS

Na preocupação de criar um espaço dedicado a memória e comemoração acolhedora e
tranquila, “Le repos Saint-François d’Assise” construiu um Jardim das Lembranças. Inspirado
nos jardins da Renascença, este lindo espaço verde e florido é decorado com duas magnificas
fontes. O novo planeamento converge numa ágora central nomeado em memória de S. João
Paulo II, irá proporcionar aos seus visitantes o encontro com uma área de meditação e de paz.
PARA MAIS INFORMAÇÕES,
POR FAVOR CONSULTE O
NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

Le repos Saint-François d’Assise

Columbariums - Mausolées - Crématorium - Cimetière

6893, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1N 1C7
514 255-6444
info@rsfa.ca
1-844-355-6444
www.rsfa.ca

Langelier

