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com a inauguração do “Quarteirão Santo Cristo dos Milagres”,
no cemitério Repos Saint-François
d’Assise.
Continuação na página 7
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Os

números
que incomodam
acosta@avozdeportugal.com

António Pedro Costa

Depois da silly season vieram
as rentrées dos diversos Partidos e nos Açores com a nuance
de que temos à vista, dentro de
um mês, as eleições legislativas regionais, com 12 forças partidárias, cheias
de energia para conquistarem as bancadas da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma do
Açores. A nível nacional, o governo e os seus
aliados a gerirem muito bem a situação e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa,
a explicar tintim por tintim cada milésima da variação dos dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, numa tentativa de explicar
o inexplicável que é os porquês da estagnação
económica. Mas foi o comentador político Marques Mendes o primeiro a colocar o dedo na ferida, ao afirmar quem melhor tem feito “oposição”
ao governo é o INE e a Comissão Europeia e não
os parceiros da antiga coligação que governou o
país a legislatura passada. De facto, por aquilo
que temos visto, são os únicos que causam embaraço e que realmente incomodam António Costa. O que o INE veio dizer é que a economia está
a crescer pouco. Na prática, está estagnada, pelo
que esta constatação constitui um incómodo para
o Governo. Por vezes, os Partidos Políticos têm
a tentação de questionar aquele serviço público,
com epítetos de que estão a mascarar os números. O povo acredita mais no INE do que nos próprios Partidos e nos políticos, pois que cada qual
interpreta à sua maneira as estatísticas. Acreditamos que o INE é isento e as estatísticas estão de
acordo com as regras e práticas internacionais,
ou seja, um dia que o INE não for isento e for
usado como instrumento de campanha política,
será um dos mais rudes golpes na democracia,
já que cada vez mais as instituições públicas têm
a sua imagem degradada. O INE é uma das poucas vozes que tem a obrigação de sempre falar
a verdade e não esquecemos da confiante meta
apregoada por Mário Centeno em campanha eleitoral, no sentido de que tínhamos condições para
crescer cerca de 2.2%. Já no governo, essa meta
foi definida como 1.8%, mas também falhou para
mal de todos nós e não é com entusiasmo que
se diz isso, porque, em vez do prometido, temos
apenas 1%. Por isso, incomoda ao governo que
este número seja anunciado. Não é para acossar
António Costa que estas coisas são sublinhadas,
mas para se ter a consciência que não podemos
voltar aos tempos “dourados” de Sócrates. A teoria Centenista ampla e persistentemente desfraldada de que o consumo ia puxar pela economia
foi por água abaixo, dado que pelas últimas estatísticas está aquém do esperado e a promessa do
Governo não passará do rol das aspirações. Por
outro lado, o investimento público e privado que
poderiam ajudar a crescer a economia estão a
uns níveis preocupantes, porque a confiança dos
mercados não está consolidada e também porque não há dinheiro para investir. Como sempre,
este governo sabe muito bem gerir politicamente
as situações embaraçosas, pelo que em tempo
estival são parcas as explicações cabais para estes números que incomodam. Mas, como diz o
Presidente da República, é preciso esperar até
ao final do ano para saber se o caminho económico do Governo teve sucesso ou não, mas como
sempre coloca-se ao lado do governo, manifestando a confiança na redução do défice. Como
ele é um homem de confiança, acrescentou “Se
tudo estivesse até ao fim do ano como está agora, eu acho que chegamos ao défice de 2,5% do
PIB no final do ano”.
Há que ter confiança.
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Vimos Nascer

o

Sol Todos

os

Dias

Com isto vivemos e vamos vivendo, somos sensíveis às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas, aos roubos e atentados
bárbaros. Ódios por motivos de que já foi perdida a conta e grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma, transportando o pequeno casulo de
interesses, sem modelo de sociedade e onde as aparições e lobisomens se
perdem na economia moderna, só o sol nasce todos os dias.
O mundo que é devido a todos, fica com as noites estreladas e para o céu de
que nada queremos saber, por onde nunca vamos viajar porque o silêncio e
as sombras carregam na cabeça toneladas de ilusões. Com isto se vive e se
vai vivendo. Por um e outro lado está o sangue que levamos nas veias, nós os
herdeiros deste mundo, filhos de cristãos e de mouros, de pretos e de judeus
de índios e de amarelos, enfim de todas as raças e credos que se dizem bons.
Sobretudo as culturas que são capazes de acordar a conciência dos cidadãos
o renovo de uma «única» força cultural, que em nome da modernização e
dos muros de betão altere os panoramas, modifique os ângulos de visão,
para fazer sobreviver a louca mundialização completada com uma só cultura: «causas perdidas». Em nome da emigração, modernização e dos medos
«dizem» há que substituir as chaves por códigos, levantar novos muros e
as negociações diplomáticas pelas armas. Não permitamos que as mentes
transviadas alterem a compreensão do mundo e da sua existência histórica.
Os inimigos são os que fazem cair o seu suposto poder, procurando os estímulos fáceis da evocação retórica. As retóricas não sendo forçosamente um
mal... Comportam no entanto um sentimento de auto-complacência que leva
virtualmente a confundir as palavras, dando pouca atenção ao que a maioria
da população pensa. Poucas coisas são mais perigosas do que impérios correndo atrás dos seus próprios interesses e fazendo acreditar que, ao fazê-lo
estão também a fazer um favor à Humanidade.
Os impérios perseguem os interesses económicos com interferências discretas no poder e sabem que para avançar com proteção devem apoiar-se na
proteção da política dos Governos e esse é um elemento poderoso. É triste
nos nossos dias haver trabalhadores mal informados, com a ilusão de que
os homens ricos não querem o poder do Estado. Os poderes até insistem em
manter o direito, perante as percas de serem pagos com os impostos de todos
os trabalhadores através do Estado.
Uma das debilidades do império do século XXI é precisamente o facto de
no mundo industrializado dos nossos dias a economia ser tão dominante.
O que se importa em grandes quantidades são produtos manufaturados em
alguns países do mundo e a reação dos interesses económicos e dos eleitores
contra isto continua a ser protecionista. Há uma contradição entre a ideologia ou «modelo de sociedade» de um mundo dominado pelo comércio livre,
controlado pelos interesses políticos e de importantes elementos dentro dos
Estados que se vêem debilitados por isso mesmo. Uma das formas dos interesses políticos ultrapassarem esta fraqueza é expandindo o comércio das
armas com explosões e uns tiros, controlando a comunicação social com
espetáculos...E casinos, para instrumentalizar a boa vontade dos cidadãos
e o esforço do trabalhador. A guerra que se diz vem a caminho está hoje
nos interesses económicos e é claro em alguns conflitos «tipo Rambo» para
deixar governos amigáveis na passagem e regressar a casa, negligenciando
completamente a população com os resultados conhecidos de todos.
O Iraque era um país tão fraco que facilmente foi derrotado. Acontece que
tinha também mais-valias, o petróleo, hoje administrado por sombras militares e se o segundo objetivo era derrubar, reformular o Médio Oriente, o reino
saudita ou a Síria, que planeiam colocar no seu lugar? Internacionalmente o
perigo é a desestabilização do mundo e o Médio Oriente é apenas um exemplo desta desestabilização, hoje bem mais instável, porque o povo não estava
preparado para seguir outro caminho «imposto» de fora para dentro, sem
credibilidade o que leva à desmoralização dos cidadãos. Partem para viver
noutros paises, com o espírito que sobrevive.
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Até onde vai a Liberdade de Expressão?
jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

N

o mundo em que vivemos vemos ressurgir
alguns aspetos e respetivos
símbolos de algumas filosofias, religiões, movimentos
sociopolíticos que muitos de nós até julgávamos que já só pertenciam à História.
À vaga de abertura que se viveu após os anos 80
do século passado, assistiu-se ao eclodir de sementes do pensamento humano cheias de rancor,
ódio pelo semelhante, violência barata, vontade
de destruir sem propósito nenhum, vontade de
dominar pelo rebaixamento do seu semelhante,
enfim, uma deturpação generalizada daquilo que
julgaríamos seria o caminho seguido pela Humanidade até final do século passado. O século XXI
inicia-se assim de uma forma insensata, para não
dizer pior, e uma das suas consequências é a
constante e subtil restrição à liberdade de expressão imposta pelo medo. À liberdade irrestrita de
alguns media satíricos, ou indivíduos que disfarçando os seus sádicos e impiedosos pensamentos
refugiam-se na sátira, segue-se uma fuga para o
polo oposto, tentando bloquear toda e qualquer
ideia nova como se fosse algum sacrilégio dos
idos tempos medievais dominados pelos dogmas
religiosos. A realidade é de constante mutação e
a Vida, através dos seus inúmeros desafios, testa
constantemente os pontos que, individualmente
ou coletivamente, se vão construindo. O multiculturalismo, tão em voga nas últimas décadas
do século passado é assim testado na tolerância
com que admitimos pessoas de diversas culturas num mesmo espaço geográfico. Os costumes
diversos representam um desafio e muitas vezes
são utilizados como armas políticas e sociais por
muitos que escondem os seus medos por trás de
retóricas que agradam a multidões também aturdidas pelo medo e que procuram ser reconfortadas na sua insegurança. O burkini foi um exemplo recente desta situação, onde personagens de
vários países de cultura “ocidental” enveredaram
pela demagogia pura e barata para satisfazer algum sentimento de revide por parte das populações atingidas pelas barbaridades que assistimos. É verdade que os assassinatos perpetrados
por indivíduos desequilibrados nos chocam, mas
muitas vezes esquecemos outras barbaridades
que pessoas da própria cultura vítima da barbaridade também perpetraram. Assim, a diferença
cultural é um escape para os nossos ressentimentos, pela incompreensão que se tem que qualquer
ser humano é igual independentemente da sua
forma física, e que a cultura, diferença marcante
subjacente, é o factor usado para, mais do que
excluir, punir pelo revide contra todo um grupo por causa da ação selvagem de um dos seus
membros. Muitas vezes esquecemos que o véu
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teve vasta utilização na cultura europeia, e bem
me recordo, na minha infância vivendo numa
aldeia da Beira Alta, as viúvas vestirem-se por
trás do traje negro com véu. O mesmo existia
pela Europa fora, e agora, num esquecimento
seletivo, atenta-se contra o burkini e outras formas de véu como se fosse uma ofensa capital.
Que fique claro: nenhuma forma de vestir deve
restringir os movimentos das forças de autoridade na identificação de indivíduos, ou impedir o
funcionamento normal da sociedade dentro da
cultura que hospeda. Nós como portugueses não
gostamos de ver as nossas festividades, as nossas
ações socioculturais bem recebidas no Canadá?
Por acaso quando vamos a um país muçulmano
não nos adaptamos às suas convenções?
A liberdade que se pretendeu instaurar foi revestida da ilusão que tudo pode ser feito, mas a
realidade cá está a demonstrar que o ser humano
ainda não está preparado para a liberdade irrestrita, primeiro porque esta exige uma responsabilidade e autocontrole inexistentes, e segundo
porque a tolerância faz parte dos lábios de muita
gente mas é um conceito difícil de aplicar na prática. Sub-repticiamente tenta-se substituir o multiculturalismo pelo integracionismo, uma forma
subtil de moldar outras culturas à imagem daquilo que parece ser “certo”. De ambos os lados
desta batalha ainda chafurdamos no orgulhoso
hábito de pretendermos ser superiores ao próximo e com isso lhe querer impor, muitas vezes de
forma violenta ainda que refinada, a cultura que
nos serviu de berço.

Agenda comunitária

Escola

de música da

Eleição

do

FPM

A Escola de música da FPM já começou no dia 19 de agosto, sextas-feiras às 19h. Pedro Tavares é o professor. Estamos à sua espera. Para mais informações: 514-952-1983
ou 514 982-0688.

Novo Presidente

A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no domingo, 16 de outubro pelas 15h00 haverá eleições para
a presidência da FPM. Para mais informações: 514-9820688, Wilson 514-826-2291 ou Pedro 514-952-1983.

Colóquios

da

Lusofonia - Aicl

A ilha de São Miguel, Açores, acolhe a 26º edição dos Colóquios da Lusofonia de 28 setembro a 2 outubro.
Todos os detalhes: http://coloquios.lusofonias.net/XXVI.

NY Portuguese Short Film
Cinémathèque Québécoise

na

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal, o Camões Instituto da Cooperação e da Língua e o Arte Institute têm
o prazer de anunciar a estreia do NY Portuguese Short
Film Festival 2016 em Montreal. O evento terá lugar na
Cinémathèque Québécoise, no dia 21 de setembro, pelas
19 h (entrada paga - $10).
Para mais informações sobre este evento visite: http://
www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/
ny-portuguese-short-film-festival

Associação
Portuguesa do Canadá

sexta-feira 23 de setembro, 19h

Desfolhada
de milho à minhota

Ementa: caldo verde,
sardinhas e febras.
Participação do Grupo
folclórico português de
Montreal-coração do Minho

Reservas:
Conceição Rosário 514-255-4849

Não falte!
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A Navegação: os Caminhos de uma Ciência Indispensável
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA
CONCEIÇÃO

N

ão seria pensável que um
só factor pudesse determinar o desenvolvimento da
capacidade marítima e a consequente expansão portuguesa, a partir do primeiro
quartel do século XV. Basicamente devemos ter

4ª-feira 14 de setembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Filhos da Nação
05:30 O Outro Lado
06:30 Números do Dinheiro
07:00 Zig Zag
07:30 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:09 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 Palavra aos Diretores
21:00 Os Boys
21:45 Os Nossos Dias
22:30 Grande Entrevista
23:30 Notícias do Atlântico
00:30 Hora dos Portugueses
00:45 Os Boys
01:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira 15 de setembro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:30 Grande Entrevista
06:30 Janela Indiscreta
07:00 Zig Zag
07:30 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Sociedade Civil
10:15 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
23:15 Fatura da Sorte
23:30 Notícias do Atlântico
00:30 Hora dos Portugueses
00:45 Dentro
01:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira 16 de setembro
01:30 Antony Left
No Ar
02:00 Montevideu
Portugueses Pelo Mundo
03:00 Bom Dia Portugal
05:00 Hora dos Portugueses
05:45 Network Negócios 2016
06:30 Zig Zag
07:00 Aqui Portugal
Festa Continente
08:00 Jornal da Tarde

09:15 Voz do Cidadão
09:30 Aqui Portugal
Festa Continente
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Decisão Nacional
16:45 David Fonseca
Backstage
17:30 Atlântida- Açores - 2016
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Voz do Cidadão
20:45 Network Negócios 2016
21:30 Donos Disto Tudo
22:30 O Princípio da Incerteza
23:30 Notícias do Atlântico
00:45 O Livreiro de Santiago
01:30 Palavra aos Diretores
Sábado 17 de setembro
01:30 No Ar
02:00 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
03:00 Bom Dia Portugal
05:00 Hora dos Portugueses
05:45 Filhos da Nação
06:15 Network Negócios 2016
07:00 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:15 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
00:00 Diga Doutor
00:45 O Livreiro de Santiago
01:30 Palavra aos Diretores
DOMINGO 11 de setembro
01:30 Palavra aos Diretores
02:00 Portugal 3.0
03:00 Bom Dia Portugal
05:30 Eucaristia Dominical
06:30 Visita Guiada
07:15 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
10:00 A Praça
10:45 Agora Nós
11:15 As Novas
Viagens Philosophicas
11:45 Ilhas da Macaronésia
12:15 Hora dos Portugueses
12:58 Liga NOS 2016/2017
Tondela x Porto
14:59 Telejornal

em conta a posição do país em relação ao resto da
Europa, a paz e a estabilidade política, depois da
confirmação de D. João I como rei de Portugal, e
uma precoce definição das fronteiras do país, que
limitam o terreno de atuação militar da nobreza
portuguesa. As algaras para pilhagem de gados e
destruição de searas, foram meio de vida de cavaleiros, nobres e vilãos, especialmente nos concelhos fronteiriços, até ao reinado de D. Afonso III,
mas com a definição dos limites territoriais, após a
conquista do Algarve, cessam estas possibilidades.
Aos fossados terrestres sucedem-se os “fossados
marítimos”, ou a atividade de corso que, naturalmente, se vira para o Sul, para a entrada do estreito
de Gibraltar, para as costas do reino de Granada e
para alguns portos do Norte de África. Tudo isto
exigiu uma aprendizagem da navegação e da arte
da guerra no mar, milenares práticas do Mediterrâneo, mas que tinham sido arredadas da Península
Ibérica, durante o período visigótico e nos séculos
da Reconquista. Por alturas do final do século XI,
quando a pirataria na costa atlântica se tornara tão
ousada, que os desembarques para pilhagem chegaram a afrontar a diocese de Santiago de Compostela, o seu bispo, Diogo Gelmírez, contratou
dois genoveses para que dirigissem a construção
de navios adequados e lhes ensinassem a combater
com os mesmos, de forma a garantir a segurança nas regiões ribeirinhas a norte do rio Minho. O
mesmo problema, de falta de conhecimentos sobre
a guerra do mar, iria sentir D. Dinis quando estabeleceu o contrato com Manuel Pessanha (também
genovês) e lançou, definitivamente, a marinha de
guerra do Estado português. Portugal, de forma
definitiva e consistente, marcava a sua zona es-

tratégica de influência, alargando o seu poder ao
mar: com um especial interesse na zona sul e acesso ao Mediterrâneo; e com o domínio do tráfico
marítimo na costa ocidental, onde circulavam os
mercadores, nos dois sentidos, que precisavam de
segurança e do apoio nos principais portos portugueses. O corso –essencialmente virado para o Sul
- e o comércio próprio e estrangeiro, constituíam
uma importante fonte de rendimentos para o país,
que vincaram desde muito cedo a vertente marítima da nossa existência como nação independente.
A “escola de navegação” onde se iniciaram os portugueses é, essencialmente mediterrânea, e poderá
ter vindo com Manuel Pessanha, embora se deva
admitir que já antes dele se efetuavam viagens
pelos mares setentrionais, até à Grã-Bretanha e à
Flandres. Manuel Pessanha sabia usar as galés em
combate – uma técnica que trouxe para Portugal
– e é de crer que, também um experimentado marinheiro, cujos ensinamentos terá transmitido aos
portugueses. Uma técnica simples que parece não
ter evoluído muito ao longo dos séculos. No Mediterrâneo muito poucas rotas se afastam da costa e,
quando o fazem, é por pouco tempo, por caminhos
muito conhecidos anteriormente e por zonas específicas, que de todo não poderiam ser evitadas ou
que facilitam as viagens (da Itália para a Tunísia
ou para Espanha, pelo caminho de Sardenha e Baleares). De resto, as viagens são feitas com escalas,
por vezes diárias, numa navegação que também é
uma ação comercial constante. As mercadorias são
sucessivamente vendidas e substituídas, durante
um longo périplo que ia desde a Península Ibérica
até às costas do meio Oriente.

Justiça - Os Processos Quentes
amachado@avozdeportugal.com

augusto machado

“A principal causa da crise é a impunidade. A
solução está num Governo com coragem para
afrontar o fenómeno da corrupção, do enriquecimento ilícito. O problema está identificado, mas é,
infelizmente, como nos incêndios…”, desabafa o
Presidente da Associação Sindical dos funcionários
de Investigação Criminal (ASFIC/PJ), Ricardo Valadas. Temos os crimes na banca. Os portugueses
já perderam, de acordo com as recentes notícias, 15
mil milhões de euros e ainda não há culpados. O
modo como correrem os processos sobre a Banca
será mais uma prova de fogo para a credibilidade da
justiça penal. Desde a nacionalização do BPN, em
2008, os contribuintes perderam, e repito, 15 mil
milhões de euros para tapar buracos nos bancos
portugueses, e o próprio Ministério Público deu
razões para acreditar que boa parte desses buracos
era consequência de atos de gestão criminosa, uma
vez que abriu dezenas de inquéritos sobre o BCP,
BPN, BPP e BES. E, para já, segundo a notícia
no JN, os resultados são pouco animadores. Depois
temos o caso do ex-primeiro-ministro José Sócrates esteve 288 dias em prisão preventiva. O mesmo
ex-primeiro-ministro está indiciado de branqueamento de capital, fraude fiscal e corrupção. Foram
identificados fluxos financeiros em seu benefício,
associados inicialmente a decisões favoráveis ao
grupo Lena. Depois surgiu a hipótese de também
haver recebido do Grupo Espírito Santo, por ter
influenciado a CGD a inviabilizar a OPA da Sonae
sobre a Portugal Telecome. Depois temos o caso
de Ricardo Salgado, do ex- Banco Espírito Santo,
que foi constituído arguido em julho de 2015 e a
grande maioria dos processos ainda está na fase

de investigação e, dos que chegaram a julgamento,
não há nenhum resolvido (transitado em julgado).
Como também não há nenhum arguido preso. Um
dos casos mais expressivos é o processo BPN. A investigação do DCIAP e a instrução foram rápidas,
mas o julgamento começou em 2010 e ainda não
saiu da primeira instância. A leitura do acórdão foi
agendada para 28 de abril de 2017. Temos também
“os vistos gold”, o inquérito põe juízes à prova. O
ex-ministro Miguel Macedo, do PSD, está acusado
de quatro crimes. Este processo dos ”vistos gold”
foi aberto em 2013. No ano seguinte, teve uma operação policial aparatosa, com a detenção do então
diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do
presidente do Instituto dos Registos e Notariado e
de outros altos responsáveis da administração pública. A acusação saiu um ano depois, e a decisão
instrutória foi proferida com a pronúncia de 17 arguidos, entre os quais o ex-ministro Miguel Macedo, por quatro crimes de prevaricação e tráfico
de influência. A investigação da PJ e do Ministério
Público do DCIAP foi de uma celeridade pouco
comum, em processos desta natureza e dimensão,
e certamente irá colocar um desafio aos juízes de
julgamento, no novo ano judicial: seria muito bom
para a justiça em Portugal que esta celeridade continuasse e que os juízes sejam capazes de manter
este ritmo? Há quem tenha ideias para melhorar o
sistema judicial como é o exemplo do Tribunal em
Sintra que vai acolher um projeto –piloto no novo
ano judicial, chamado Tribunal +. Visa uma simplificação administrativa da secretaria, para aumentar a sua eficiência, afirma o Ministério da Justiça.
Todos beneficiaríamos se o relacionamento entre
magistrados, polícias e funcionários do Ministério
da Justiça melhorasse . Há que punir os arguidos
poderosos.

Coisas

do

Corisco

jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

J

á escrevi várias vezes sobre este assunto
mas nunca é demais porque os
vigaristas trabalham dia e noite
e enviam biliões de vigarices até
que aparece um peixe que morde no anzol.
Aí começa a mamadela de dinheiros, a chuva de mentiras para
tirar o máximo de dinheiro possível antes que a vítima se aperceba
que está sendo roubada.
Também há os curandeiros que
muito boa gente acredita, que dão
chazinhos de ervas que talvez não
faca mal a nada ou ninguém, mas
é o custo destes chás que certas
pessoas que sofrem de uma doença incurável pagam na esperança
da doença desaparecer como magia, mas o que desaparece é o dinheiro da tua carteira.
É o caso do João Teixeira, um
feiticeiro ou curandeiro do Brasil,
que com a segunda classe da escola primária anda a fazer milagres,
que digo eu, fazer muito
dinheiro com as suas medicinas de vigarista. Para
os amigos e pacientes ele
diz que é João de Deus,
aconselha pessoas com o
cancro a parar os tratamentos e serem curados
por João, que segundo ele
o seu unico instrumento
médico que ele utiliza é
as divinas maos de Cristo, que durante os tratamentos o seu corpo é processado por espíritos de
médicos há muito tempo
mortos. Ele faz dois tipos
de tratamentos, visível e
invisível, se escolhes invisível vais para um quarto
meditar e os espíritos vão
se ocupar de te curar, visível ele pode introduzir um tubo
médico no teu nariz, parece espetacular mas um bom faquir faz
isto com uma mão na algibeira.
Ele também pode pedir ajuda ao
rei Salomão se for preciso.
Os seres humanos que às vezes
estão lutando contra doenças sem
cura ficam vulneráveis e vão até
ao ponto de parar os tratamentos
de químio e vão ao encontro de ti-

A Voz de Portugal | 14 DE setembro de 2016 | P. 5

pos como este João Teixeira, que
por acaso teve uns problemas de
dores de estômago e foi consultar
o seu cardiólogo, que foi logo tratado por ter três artérias bloqueadas. Tinha também um tumor que
depois de 10 horas de operação e
quimioterapia não espiritual, um
ano depois ele está curado.
O custo dessa operação e dos
tratamentos não foi um problema
p’ró nosso João curandeiro, porque ele
tem muito dinheiro que faz através das vendas de águas benzidas
e chazinhos mágicos.
O melhor é quando perguntaram
ao João porque não se curava a si
próprio com chazinhos e águas
benzidas a resposta foi esta:
“Já viste um barbeiro cortar o
cabelo a si próprio”. Este caso
do João Teixeira foi publicado no
jornal The Gazette, pela mão do
senhor Joe Schwarcz, The Right
Chemistry.
Numa outra ordem de ideias queria aproveitar esta crónica para dar
os meus e da conversada sinceros
sentidos pêsames à família Sá e
de uma maneira particular aos ir-

mãos Eddie e Benny pela morte do
Fernando, irmão mais velho mas
muito novo para morrer. Benny, o
irmão mais novo disse-me quando
lhe apertei a mão que estava a ser
difícil... acredito amigo... este fim
do meu modesto artigo é para ti.
Às vezes não precisamos de alguém que nos levante do chão,
mas sim, de que se deite ao nosso
lado até que possamos levantar.

Informando o nosso povo
sobre os Açores

Sou

um

Reformado

dia
pode
estar carregado, as nuvens cinzas povoar o céu e nem
os pássaros ousarem rasgar este
cenário, mas assim que eu fecho
os olhos, o cenário muda.
Até posso estar sentado na maciez

minha companhia e me sentir acompanhado pelos meus pensamentos.
Penso nos anos de trabalho passados, nas peripécias da vida, vem à
mente os familiares e amigos, uns
que já se finaram outros que estão
no nosso convívio, e não sei quem
chegará ao mesmo estatuto do qual
tiro partido; passo a ser uma peça
vital num elenco carregado de personagens misteriosas e emocionantes, sou testemunha de amores mágicos e imortais, sou o comandante

de uma poltrona, mas deixo a minha mente vaguear e de repente tenho asas e consigo voar. Já nada me
prende a um lugar, não há fronteiras nem limites, a minha alma está
cheia desta vontade de me soltar, de
largar amarras e navegar.
Deixar que o vento sopre estas velas e me leve para outro lugar. Posso
estar no meio de uma multidão e me
sentir sozinho ou estar na solidão da

deste navio chamado destino.
Posso só ser um simples mortal
mas assim que solto a minha imaginação e dou largas à fantasia
que carrego em mim eu me transformo em muito mais, me transformo em algo só existente em
epopeias e grandes contos. Por
uns segundos eu sou o arquiteto e
o construtor de outra vida.
SOU UM REFORMADO.

jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

O

Rita

de

Santis,

mfelix@avozdeportugal.com

Miguel
Félix

E

ste
verão
tivemos
a
oportunidade
de encontrar a
ministra responsável do Acesso
à informação e da reforma das
instituições democráticas, a Dra.
Rita Lucia Casanova de Santis,
que é também deputada de Bourassa-Sauvé. Bourassa-Sauvé é
um circulo eleitoral, com uma superfície de 11,73 km², que situa-se
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ao serviço do cidadão

em Montreal-Nord. Esse circulo
eleitoral provincial foi criado em
2001 com a fusão de dois círculos
eleitorais, que eram Bourassa e
Sauvé. Desde de 2012, a sua deputada é a Dra. Rita de Santis, para
o partido liberal do Quebeque.
A ministra, a Dra, Rita de Santis,
nasceu em Vasto, na Itália, o 29 mai
1954, e imigrou com os seus pais.
Chegou no Canada, o 20 dezembro
de 1958, e tem sempre em memoria
a sua chegada, com as montanhas
de neve. Realizou em primeiro os
seus estudos universitários em bioquímica. Mesmo com o medo de

falar, ele decidiu depois de um co- a comunidade portuguesa resultou
meçou do seu doutorado em Toron- num artigo na página 3 do Montreal
to, ela decidiu de mudar de ramo, e
ir ao direito, como a sugeriu o seu
avô, quando ela era pequena. Com
a sua careira de advogada, e sua
actividade social e comunitária, foi
nomeada no top 100 das canadianas
as mais influentes, pela Rede das
mulheres executivas.
Depois de anos vários anos como
militante do Partido liberal do Quebeque. Em 1979, ela organizava
encontros sobre o futuro referendo,
para o Partido liberal, com as comunidades culturais. A actividade com

importatioNs

ItAL

PLUs
IMPORtAtIONs inc

Star, um diário de língua inglesa
importante de Montreal, na época.
Foi eleita em 2012, como deputada, primeiro na oposição e depois
no governo em 2014. A partir de
28 janeiro de 2016, ela é ministra
responsável do acesso à informação
e da reforma das instituições democráticas. Atualmente, ela dirige
o projeto de lei sobre o acesso de
informação.
O objetivo é melhorar o governo
aberto, com três pilares, transparência, participação e colaboração. A
transparência é dar acesso ao cidadão conhecer o funcionamento das
decisões, mas também de ter acesso
às informações que o estado recolha. A participação é permitir o cidadão ter uma palavra e um acesso
ao sistema.
O último pilar que é a colaboração,
consiste no trabalho conjunto entre

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

Para vos servir

Roberto Carnevale • José da Costa • Franco

Tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias

os ministérios e os organismos públicos. Muitas vezes, esses organismos guardam as informações, por
falta de comunicação e de colaboração. Para concluir a entrevista, a
ministra sublinhou, “se queremos
promover a transparência, devemos
ser também maturos para aceitar
os erros.” Ninguém, vai querer ser
transparente, se a consequência é
ser criticado, insultado e atacado.
Você pode visitar o seu escritório, 5879, boulevard Henri-Bourassa E., escritório 305, Montreal-Nord.
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Secção Santo Cristo dos Milagres
no cemitério Repos Saint-François d’Assise
abranco@avozdeportugal.com

antero branco
foto de miguel félix

O

processo deste quarteirão foi iniciado há algum
tempo por Henrique Laranjo,
juntamente com o padre José Maria Cardoso e
Eduíno Martins e, neste último ano, o Sr. Ildeberto Silva, coordenador das grandes festas e a
sua equipa, juntaram-se a eles. Graças a toda
esta gente, foi possível a inauguração e bênção
do espaço, no passado sábado, na presença do
diretor geral do “Complexe funéraire Saint-François d’Assise”, Sr. Richard Pronevant, do
seu adjunto, Claudel Pelletier e ainda de Gaetan Roche e Lucie Côté, respetivamente do serviço à clientela e da administração.

O Padre José Maria, na sua homilia, leu a carta enviada pelo governo Regional dos Açores, de
congratulação pelos 50 anos das festas do Santo
Cristo. Descreve ainda que o Canadá é um dos
destinos mais recentes e, mesmo assim, mais
representativos da diáspora açoriana. Com os
seus emigrantes de 1953, embarcou também no
“Satúrnia”(barco que transportou, oficialmente, os primeiros emigrantes) o culto açoriano do
Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nos Açores, a
primeira procissão realizou-se em Ponta Delgada
em 1700. Na América, na Nova Inglaterra, na paróquia do Santo Cristo de Fall River em 1872 e
em Oakland, na Califórnia em 1907. No Brasil,
em 1911, na paróquia do Senhor Santo Cristo, no
Rio de Janeiro. Finalmente, este culto, chegou
ao Canadá, exatamente há 50 anos. As “bodas de

ouro” da festa maior festa dos açorianos do Quebec, que se realiza no mês de Maio, ficaram agora
assinaladas com a inauguração da nova Capela do
Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Missão de
Santa Cruz...” No final da leitura, o nosso líder espiritual entregou a carta ao Sr. Silva, para que ela
seja arquivada e divulgada à comunidade.
Para marcar o quarteirão Santo Cristo foi colocada uma escultura do busto do Eco Homo, da
autoria de Luís Pilhão, feita a partir de pedra vul-

cânica.
Uma cerimónia repleta de emoção, nem só para
açorianos, mas para a comunidade em geral, presidida pelo Padre José Maria Cardoso, com a
participação do Diácono António Ramos. A animação esteve a cargo do Grupo Coral de Santo

Cristo, liderado pela senhora Filomena Amorim.
Este grupo interpreta inúmeros poemas do padre
José Maria. Desta vez escolheram para a ação
de graças, “Tu fostes uma luz no meu caminho”,
tendo a solista Águeda Pacheco o interpretado
como uma verdadeira diva.

“Soirée” de Fado no
“L’Auditoire” com
Cathy Pimentel
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freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

F

oi num ambiente de boa
disposicão para angariar
fundos para ajudar a Rádio
Centre-Ville pela primeira
vez na sala L’Auditoire uma
noite de fado pela fadista Cathy Pimentel e
seus músicos Nilton Rebelo e Luís Costa.
Foi sem dúvida um dos melhores e excelente
serões, na passada quinta-feira, o serão que de-

correu pelas 20h00, sala completa de amadores
de fado num ambiente onde dominavam alegria
e tendência para ajudar em situações difíceis ligadas à sociedade e à comunidade graças a pessoas como a Cathy Pimentel e aos seus músicos.

O Grupo Ferreira inaugurou
o Novo Restaurante Le Campo
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

Q

uarta feira passada o
Grupo Ferreira inaugurou, mais um restaurante,
Le Campo Frango português
situado no 1108, boul. Maisonneuve no centro da cidade, aberto todos os
dias das 11h00 às 23h00 com uma capacidade
de 35 lugares.
Os clientes podem encontrar
todas as receitas caseiras, frango criado 100% a milho, saladas
frescas, cerveja e vinho de pressão, vinho das vinhas Ferreira
do Douro. Parabéns ao Grupo
Ferreira por mais um sucesso
em divulgar a gastronomia portuguesa.
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Nossa Senhora
abranco@avozdeportugal.com

antero branco

O

s festejos de Nossa Sra. dos
Milagres em Montreal,
este ano, esteve em sintonia com
as que se realizam na Serreta,
na ilha Terceira. Nem sempre
coincidem na mesma data.
O padre José Maria, orador da missa de festa, esteve recentemente com um grupo da comunidade,
nos Açores, e, diz que tiveram ocasião de visitar o
Santuário da Senhora dos Milagres e que durante a
sua festa, milhares são os peregrinos, que partem
dos quatro cantos da ilha em direção à Serreta. A
maioria desses romeiros, são jovens, que fazem
essa caminhada de fé, para agradecer a Maria toda
a ajuda que Ela lhes proporcionou.
Aqui também, vários grupos partem, de Santa

Cruz, na semana procedente à festa, em direção a
Hochelaga, pagando assim a sua promessa ou simplesmente, como o fazem na Terceira, agradecer a
Maria uma graça recebida.
O novenário de preparação para a festa, esteve
centrado no Ano Santo da Misericórdia, “procurando que Aquela que é invocada como Mãe de Misericórdia, nos inspire e ensine a sermos misericordiosos”, coube à senhora Maria do Carmo Rosa, a

dos

Milagres

em

Montreal

Após a incensação da imagem de Nossa Senhora,
tarefa de o recitar.
No jantar de sexta-feira, a comissão organizado- a procissão, acompanhada pela Filarmónica Portura achou por bem, homenagear a Dona Clarinha guesa de Montreal, desceu com solenidade, as ruas
Laranjo, que tem sido ao longo destes vinte quatro
anos, um pilar importante da Associação. A Clarinha é uma mulher responsável, sensata, divertida
e harmoniosa, criando à sua volta paz. Chegou ao
Canadá, logo no início dos anos setenta, trazendo nos seus braços, seu filho Francisco Henrique.
Algum tempo depois teve uma filha, a Sandra. A
Clarinha tem ocupado a árdua tarefa de “mestra”
da padaria, onde juntamente com outras senhoras,
fazem o tradicional “pão de mesa”, um género de

massa doce, que na ilha Terceira, as pessoas se regalam com a famosa “alcatra” e não só. O ponto
alto destes festejos é sem dúvida alguma o Domingo, em que a comunidade se reúne à volta da igreja
Notre-Dame-des-Victoires, participando na missa
de festa, presidida pelo Reverendo Padre José Maria Cardoso, natural de Guimarães, mas já é tanto
açoriano quanto nós. O diácono Ramos e acólitos
da Missão participaram na celebração e o Grupo
Coral “Santa Cruz”, liderado por Inês Gomes, animou com o profissionalismo de sempre a santa
missa.

vizinhas à Associação Portuguesa do Espírito Santo. Pela primeira vez, as freguesias dos conselhos
de Angra do Heroísmo e Praia da Victória, incorporaram o cortejo religioso. A festa profana contou
com a animação dos DJ’s “Entre-Nós”, “New Touch” e da FPM, sob a regência do maestro Leonardo Aguiar. Neste período de dificuldades, “fizeram
das tripas o coração”, para apresentar à comunidade uma festa digna da Nossa Senhora.
Filomena Coelho, coordenadora da festa e toda
a sua equipa estão de parabéns por tudo o que
foi feito.

Programa da semana

Quinta-feira:
- Colégio Dawson celebra o
décimo aniversário de
Anastásia de Sousa.
Sábado:
- Cristina Silva festejou
o seu aniversário com os
	seus Amigos em Santa Cruz.

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

A Voz de Portugal | 14 DE setembro de 2016 | P. 10

Dicionário da ilha de são miguel
Açorianite: Após os movimentos autonomistas –
o primeiro, no final de oitocentos, e segundo, antes
da II Guerra Mundial -, os micaelenses esqueceram os
devaneios autonómicos durante o estado Novo. Porém,
após o 25 de Abril de 1974, os movimentos nacionalistas e o advento do Regime Autonómico transformaram
os acianos em autonomistas convictos. Alias, os açorianos, reescreveram a sua historia para serem açorianos,
porque ate então só tinham sido corvinos, florentinos,
jorgenses, graciosenses, terceirenses, picarotos, faialenses, marienses e … micaelenses. E, curiosidades das
curiosidades, os «outros» açorianos sempre tinham desconfiado dos micaelenses…
Do esquecimento, e por vezes, do quase repudio pelo
sentir insular, transitou-se para um período de enaltecimento da «alma» açoriana e da afirmação dos valores
autonómicos e açorianos. Iniciou-se, então, a chamada açorianite. Tudo o que era açoriano e feito por açorianos era o melhor. Não de Portugal. Mas do Mundo!
Multiplicaram-se os escritores, os poetas, os pintores
que aclamavam a chama açoriana (do excesso de políticos com este dom é melhor nem falar!). Às bibliotecas
açorianas acrescentaram-se as pinacotecas açorianas.
Nasceu uma literatura açoriana. Uma pintura açoriana.
Um gosto açoriano. Os novos-ricos nascidos com o regime autonómico eram os que mais apreciava, esta nova
arte, contribuindo para a inflação das obras e dos preços.
Nos últimos anos, a açorianite tem diminuído e também
as hortênsias nas exposições de artes plásticas. Graças
a Deus!

Comemorações no Colégio Dawson

Anastasia De Sousa, um símbolo da Paz

T

en years after a shooting at Montreal’s Através desta linda cerimónia podemos ver que
Dawson College that claimed the life of a palavra mais importante era “Paz”. Uma das
one student, Anastasia De Sousa, and woun- antigas alunas, que foi uma das vítimas, cantou
ded 16 others, the school is focusing on at- “Imagine” de John Lennon.
tempts to foster peace.
Dez anos após,... um tiroteio foi no Dawson
College em Montreal, e que custou a vida de
uma estudante, Anastasia De Sousa e ferindo 16
outros, a escola concentrou-se a promover a paz,
paz entre eles,... paz entre países e paz entre continentes. A escola foi marcada pelo aniversário
e organizaram um grande evento para comemorar no jardim da paz, este espaço foi inaugurado
no quinto aniversário da morte de Anastasia De
Sousa. “Queremos comemorar este evento para
a nossa comunidade”, disse Richard Filion, diretor da escola geral, durante a cerimónia. Charlie
Brenchley, um dos estudantes que esteve presen-

palavras cruzadas
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te no momento do tiroteio, e com tempo pôde
tornar toda a energia negativa e tornou-re presidente da União dos estudantes de Dawson, e quis
dar uma mensagem, “Em momentos bastante difíceis podemos juntar-nos perante a adversidade
extrema, e construir-se para enfrentar o futuro”.

Horizontais: 1. Dor de ombro. Lírio. 2. Crítica mordaz.
Frasqueira ou adega subterrânea. 3. Vazia. Não admitir a
existência de. 4. Mulo. Tédio. 5. Erigir. Qualquer parte do
esqueleto dos vertebrados. 6. Parte inferior ou pendente
de certas peças de vestuário. Claridade produzida por
qualquer fonte luminosa. Um certo. 7. Lanço retilíneo de
estrada. Ave trepadora do Brasil, de bico muito comprido.
8. Madrugada. O espaço aéreo. 9. Frigideira larga e de
pouco fundo. Aguardente do melaço. 10. Vagar. Planta
solanácea com tubérculos subterrâneos e comestíveis.
11. Ecoa. Sacaria.
Verticais: 1. Aqueles. Dividir ao meio. Isolados. 2.
Perigosa. Cidade. Repercussão. 3. Ação. Grande quantidade de gatos. 4. Escola secundária oficial (ant.). Ato
solene. 5. Material colhido ou produzido sem escolha.
Batráquio. 6. Avançava. Produto da terra para sustento
do Homem. Bismuto (s.q.). 7. Contr. da prep. em com
o art. def. a. Emitir zurros. 8. Com antecedência. Cautelosa. 9. Crustáceo decápode de antenas cilíndricas e
alongadas. Imensidade. 10. Acrónimo de Imposto sobre
o Valor Acrescentado. Torna são. Planta liliácea da China. 11. Ente. Cheiro agradável. Autores (abrev.).

Carneiro: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Partilhe
a boa disposição com quem o rodeia. Saúde: Cuide
dos rins, beba muita água. Dinheiro: É possível que
tenha aquela promoção que tanto esperava. Números da
Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Estará preparado para assumir uma relação mais séria? Nunca desista dos
seus sonhos! Saúde: Evite esforços físicos. Dinheiro: Está a ir por um ótimo caminho. Continue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30
Gémeos: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Não seja tão impulsivo. Não se deixe dominar por maus presságios!
Saúde: Faça exercícios de relaxamento. Dinheiro:
Preste atenção ao seu saldo bancário.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo: Carta Dominante: O Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não desespere se a sua relação não está a correr como desejava. Saúde: Autoestima em baixo, anime-se! Dinheiro:
Boa fase. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

“Imagine não haver o paraíso; é fácil se você
tentar; nenhum inferno abaixo de nós; acima de
nós, só o céu; imagine todas as pessoas; vivendo
o presente; imagine que não houvesse nenhum
país; não é difícil imaginar; nenhum motivo para
matar ou morrer; e nem religião, também; imagine todas as pessoas; vivendo a vida em paz”.
Para finalizar esta cerimónia a família de
Anastasia de Sousa e amigos largaram borboletas para sensibilizar a humanidade que a
paz é possível.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Pense bem e não tenha medo de mostrar o que sente a quem ama. Lute, lute sempre... Lute
para ser feliz! Saúde: Cuide melhor do seu visual. Dinheiro: Não se distraia. Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Sagitário: Carta Dominante: 7 de Espadas, que
significa Novos Planos, Interferências. Amor: Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Saúde: Cuide de
si. Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as despesas! Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Virgem: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: É provável que
atravesse um período conturbado. Saúde: A sua saúde manter-se-á estável. Dinheiro: Agarre as oportunidades no seu meio laboral.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Capricórnio: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia pode
irritar os seus familiares. Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa num ser humano mais
forte e então sim, será feliz! Saúde: Estará em plena forma
física. Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Balança: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um
novo relacionamento caso esteja livre. Aprenda a
trazer para a luz o melhor do seu ser! Saúde: possíveis
problemas digestivos. Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus,
que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Controle melhor as suas emoções. Descubra
a imensa força e coragem que traz dentro de si! Saúde:
Beba mais água. Dinheiro: O seu esforço profissional será
reconhecido. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Aquário: Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Felicidade e paixão. A
Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Possíveis dores
musculares. Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49
Peixes: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: A sua sensualidade partirá corações.
Viva o presente com confiança! Saúde: Não abuse
nos doces! Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Apresentação
A
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do

presentação das novidades da Apple:
iPhone7, Apple Watch Series 2, iOS10 confirmaram-se todos os rumores, pelo que
novidades não foram muitas.
A Apple fez esta quarta-feira, em São Francisco, a apresentação da nova geração do iPhone,
o 7, bem como do novo Apple Watch e do sistema operativo iOS10. Confirmou todos os rumores que já circulavam na internet nos últimos
meses - incluindo o mais temido por muitos fãs
da marca: o desaparecimento da entrada de headphones. “Coragem”. Foi como Phil Schiller, o
vice-presidente da Apple, para o marketing clas-

IPhone 7

num smartphone”.
A característica mais sublinhada, no entanto, foi
o acabamento negro polido do exterior - o Jet
Black. Haverá ainda a opção em negro baço, a
que a Apple chama, simplesmente, Black.
A segunda série do Apple Watch, ainda que exteriormente semelhante à original, passa a ser totalmente à prova de água, pelo que se torna um
acessório utilizável para medir a atividade no
mar ou na piscina. Também tem agora GPS integrado, pelo que já não obriga a levar o telefone
durante uma corrida.
O Apple fez ainda uma parceria com a Nike

Sabias que...

Sabia que a MURALHA FERNANDINA
foi construída no século XIV?
A Muralha Fernandina começou a ser pensada
em 1336, quando reinava D.Afonso IV, devido à
tentativa de invasão do rei castelhano D.Afonso
XI. Os muros protegiam uma cidade, que se tinha

expandido além da Cerca Velha, o primeiro muro.
A muralha, que tinha uma altura de 30 pés, ficou
terminada no reinado de D.Fernando, daí a designação de Fernandina. O traçado limitava uma área
de 44,5 hectares. Seguia pela margem ribeirinha
do Douro até ao limite com Miragaia, subia pelo
Caminho Novo, pela Sé e descia pela escarpa dos
Guindais até à Ribeira. A muralha começou a ser
demolida na segunda metade do século XVIII.
A parte que não caiu é monumento nacional desde 1926.

SUDOKU

5 4

1 3
9
pelo que haverá um modelo do Watch vocacionado para os desportistas e com ligação à comunidade virtual Nike.
Praticamente tudo o que foi mostrado já era
esperado. Houve no entanto um rumor que não
se confirmou. Falava-se na possibilidade de ser
mostrada uma caneta eletrónica semelhante à
que a Microsoft usa nos seus 2 em 1 Surface,
o que não aconteceu. Também era expectável a
apresentação de um redesign dos portáteis Macintosh, mas estes mal foram referidos.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

2 4

solução

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

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

Ai se eu te pego!
Verão 2016

Sons de
Portugal Mix 2

O Meu regresso
Júlio Lourenço

Descobre o que temos reservado
para ti, são mais de 60 minutos
de música animada e cheio de
ritmo! Desde Boy Teddy, Luan
Santana, Mona Nicastro feat. Dj
Palhas, Munhoz & Mariano, Jay
Oliver, Cláudio Ismael, Marcos
& Belutti, Jorge & Mateus a Yudi
Fox. Artistas que vão fazer dos
teus dias de férias uma verdadeira festa!

O Enigmatico mix de Verão…
Sons de Portugal Mix 2 contém 20 Sucessos do momento
da música portuguesa. 20 sem
parar sempre em português é
o que se pode dizer sobre este
magnifico trabalho.

Depois de muitos anos fora de
Montreal, voltou em força com
vários espetáculos através da comunidade e a saída de um novo
magnifico trabalho, um para todos os gostos. Um album que
vale a pena comprar.

Horizontais: 1. Omalgia, Lis. 2. Sátira, Cave. 3. Oca, Negar. 4. Mu,
Enfado. 5. Erguer, Osso. 6. Aba, Luz, Tal. 7. Reta, Tucano. 8. Aurora, Ar.
9. Sertã, Rum. 10. Ócio, Batata. 11. Soa, Tiraria.
Verticais: 1. Os, Mear, Sós. 2. Má, Urbe, Eco. 3. Ato, Gataria. 4. Liceu, Auto. 5. Granel, Rã. 6. Ia, Fruto, Bi. 7. Na, Zurrar. 8. Cedo, Cauta. 9.
Lagosta, Mar. 10. IVA, Sana, Ti. 11. Ser, Olor, Aa.

sificou a decisão da marca da maçã de retirar a
tradicional entrada de headphones do novo iPhone. Isto porque, justificou, a Apple quer um “futuro sem fios” - e para isso vai vender uns novos
fones que vão custar, nos EUA, 159 dólares.
A alternativa para usar os fones tradicionais
será usar um adaptador que permitirá ligar à
porta de dados (e de carregamento) Lightning ATUALIZAÇÃO: o adaptador virá incluído com
o telefone.
De resto, o novo iPhone vem com o dobro de
memória interna do seu antecessor - modelos de
32Gb, 128Gb e 256Gb -, o dobro da velocidade de processamento, câmara de 12 megapíxeis
com estabilizador ótico e novo software de processamento de imagem e será resistente à água.
Outra confirmação do que já se suspeitava: o
iPhone 7 Plus vem equipado com duas câmaras,
cada uma com uma lente diferente, que permitem fazer zoom ótico e efeitos de profundidade
de campo nas fotografias.
A câmara do iPhone 7 foi mesmo apresentada
como “a mais sofisticada alguma vez instalada

cartoon
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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
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
13 de setembro de 2016
1 euro = cad 1,481050
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

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

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

serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

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

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

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

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

restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

CENTROs

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

renovações

T.: 514.668.6281

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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.:514.251.9791
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

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

514.522.5175

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

importadores

Filarmónicas

Ranchos Folclóricos

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

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

notários

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
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 senhora com experiência e responsável
para a limpeza de uma casa 2 vezes por semana em
Outremont. 514-273-7613
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
Companhia em construção e paisagismo está à procura de empregados em serviço geral.
514-977-7173
Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução.
514-242-7649
Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de uma
casa em St-Leonard nas sextas-feiras das 9h30 às
16h30. 70$ por dia, deve ter referências.
Billy: 514-327-7867
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

†

Maria Morais

Faleceu em Laval, no dia 10
de setembro de 2016, com a idade de 89 anos, a Sra. Maria Morais, natural de Ribeira Seca, São
Jorge, Açores, esposa do já falecido Sr. Fernando de Sousa.
Deixa na dor os/as filhos/as Maria Silvina (Valdelino Ferreira),
Octávio (Graça de Sousa), João
Alberto (Susan Sanguir), Ana (António Lobo), mãe da já falecida
Maria Inês (João Pereira), seus/
as netos/as, seus bisnetos, seus/
as irmãos/ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 boul. St-Martin este, Laval
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, sexta-feira, 16 de setembro de 2016,
das 19h às 22h, na capela do mausoléu St-Martin. A missa do corpo presente será a 17 de setembro, às 10h, na
igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval. Será sepultada
em cripta no mausoléu St-Martin, Alfred Dallaire |Memoria.
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. O jornal A Voz de Portugal vem por este meio, oferecer a família as nossas sinceras condolências.

EMPREGOS
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

A Padaria Guizot está à procura de um pasteleiro
e uma empregada de balcão. 514-385-4361
Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha
com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362

†

António Tavares

†

Henrique Pimentel

Faleceu em Montreal, no dia
1 de setembro de 2016, com a
idade 86 anos, o Sr. António Tavares, natural do Porto Formoso,
São Miguel, Açores, esposo da
Sra. Clotilde Melo Bulhões.
Deixa na dor a sua esposa, seus
filhos Maria Angelina (Fernando), Tony (Pina), Clotilde (Diego),
e duas filhas falecidas Eduarda
e Fernanda. Netos, sobrinhos/a,
familiares e amigos.
O funeral teve lugar quarta-feira,
7 de setembro de 2016, na igreja
Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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.

1940 - 2016

Faleceu em St-Hubert, no dia
12 de setembro de 2016, com a
idade 76 anos, o Sr. Henrique Pimentel, natural de Ponta da Garça, São Miguel, Açores, esposo
da Sra. Ermelinda Sociedade.
Deixa na dor a sua esposa, seus
filhos Duarte (Nathalie) e Mélanie
(Yanick), netos Mélissa, Matthew,
Gabriel e Léana. Irmãs Éduarda
(já falecido João), Lúcia (Ildeberto) e Marie-José (Manuel), irmãos Salvador e Dionisio. Assim
como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Urgel Bourgie
1255 Beaumont, Ville Mont-Royal
514-735-2025 | www.urgelbourgie.com
Em vez de enviar flores a família gostaria que todos
façam uma doação à fundação do hospital Charles-LeMoyne. O velório é, amanhã quinta-feira 15 de setembro de 2016 das 14h às 17h e das 19h às 21h e
sexta-feira das 9h às 10h30. Seguir-se-á o funeral na
Igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel Oeste, às
11h. Será sepultado no cemitério, Le jardins Urgel Bourgie, 8145 Ch. Chambly, St-Hubert, Qc.
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.

Granite Lacroix Inc.
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar em instalações de monumentos funerários. (40hr por semana).
Deve estar em excelente forma física para poder fazer
várias tarefas. Deve também ser pontual, habilidoso e
bom espírito para trabalhar em equipa.
Enviar CV por fax: 450-669-5662 ou por email
info@granitelacroix.com

MEMORANDUM
3º aniversário de saudade

Judite Ferreira Henriques
07-03-1966 | 21-09-2013

Tu nos deixaste há três anos
mas estás sempre nos nossos corações. Recordamos
com profunda saudade este
ente querido.
Uma missa será celebrada
quarta-feira, 21 de setembro
pelas 18h30 na igreja Santa
Cruz.
A família vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar
parte na cerimónia ou que, de
qualquer forma, se lhe associaram na dor. A todos obrigado e Bem-Haja.

vende-se
Apartamento à venda
em Cruz de Peso em Sever do Vouga
51/2 com 3 quartos, salão, cozinha e
2 casas de banho. 55 000 Euros.
450-444-3669
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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Grupo A
		
J
P
1 Arsenal
1
1
2 Razgrad
1
1
3 Paris SG
1
1
4 FC Basel
1
1
2016/09/13
FC Basel 1-1 L. Razgrad
Paris SG 1-1 Arsenal

Grupo B
		
J
P
1 Napoli
1
3
2 Besiktas
1
1
3 Benfica
1
1
4 Dynamo Kyiv 1
0
2016/09/13
D. Kyiv 1-2 Napoli
Benfica 1-1 Besiktas

Grupo c
		
J
P
1 Barcelona
1
3
2 M’gladbach
0
0
3 Man. City
0
0
4 Celtic
1
0
2016/09/13
Barcelona 7-0 Celtic
M. City (ADI) B. M’gladbach

Grupo d
		
J
P
1 B. München
1
3
2 Atlético Madrid 1
3
3 PSV
1
0
4 FK Rostov
1
0
2016/09/13
B. München 5-0 FK Rostov
PSV 0-1 Atlético Madrid

Grupo e
		
J
P
1 Monaco
0
0
2 CSKA Moskva 0
0
3 B. Leverkusen 0
0
4 Tottenham
0
0
2016/09/14
Tottenham 14:45 Monaco
Leverkusen14:45 Moskva

Grupo f
		
J
P
1 Real Madrid 0
0
2 B. Dortmund 0
0
3 Sporting
0
0
4 L. Warszawa 0
0
2016/09/14
L. Warszawa 14:45 Dortmund
Real Madrid 14:45 Sporting

Grupo g
		
J
P
1 L. Razgrad
0
0
2 Arsenal
0
0
3 Paris SG
0
0
4 FC Basel
0
0
2016/09/14
FC Porto 14:45 FC Kobenhavn
Club Brugge 14:45 Leicester

Grupo h
		
J
P
1 Sevilla
0
0
2 Lyon
0
0
3 Juventus
0
0
4 D. Zagreb
0
0
2016/09/14
Lyon 14:45 D. Zagreb
Juventus 14:45 Sevilla

Greg Van Avermaet BMC Vence o
Grande Prémio Ciclista de Montreal
hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

O

campeão olímpico Greg
Van Avermaet, conseguiu
a sua primeira vitória nas
ruas de Montreal ao vencer,
domingo passado, o Grande
Prémio Ciclista da cidade.
Depois de uma época extraordinária que está a
viver Van Avermaet (BMC) ultrapassou ao sprint

(lampre) companheiro de equipa do portugues
Rui Costa. Rui esteve impecável durante toda
a corrida conseguindo fugir do pelotão e acu-

mular cerca de 15 segundos de vantagem sobre
um grupo de perseguidores, grupo liderado pelos
melhores ciclistas do mundo. Foi a cerca de 300
metros do final da corrida e isto depois de ter
curvado isolado na Parc Avenida que Rui Costa
(sem pernas) foi ultrapassado, chegando ao final
da corrida com o mesmo tempo que o vencedor.
“Já vim muitas vezes e é a primeira vez que consegui vencer em Montreal está a ser uma época
impecável”, dizia o Belga Van Avermeat.
A prova que durou 5 horas 27 minutos e 4
segundos contou com 17 subidas da Camilieno atual campeão do mundo Peter Sagan (Tinko- -Houde, e os 205,4 quilómetros foram percorff) vencedor da etapa na cidade de Quebeque ridos numa média de 37,7km/hora.
na passada sexta-feira e o italiano Diego Ulissi

“Vermelho? Nem nas cuecas e temos de ver os extintores”

15/09 Grp.J
Grp.B
Grp.C
Grp.B
Grp.A
Grp.A
Grp.D
Grp.C
Grp.F
Grp.D
Grp.E
Grp.F
Grp.E
Grp.G
Grp.I
Grp.G
Grp.H
Grp.I
Grp.H
Grp.L

Karabakh 11:00 Slovan Liberec
Young Boys 13:00 Olympiacos
Mainz 13:00 Saint-Étienne
APOEL 13:00 Astana
Zorya 13:00 Fenerbahçe
Feyenoord 13:00 Manchester United
Maccabi Tel Aviv 13:00 Zenit
Anderlecht 13:00 FK Qäbälä
Sassuolo 13:00 Athletic
AZ Alkmaar 13:00 Dundalk
Plzen 13:00 Roma
Rapid Wien 13:00 Genk
Astra Giurgiu 13:00 Austria Wien
Standard Liège 15:05 Celta de Vigo
Nice 15:05 Schalke 04
Panathinaikos 15:05 Ajax
Konyaspor 15:05 Shakhtar Donetsk
Red Bull Salzburg 15:05 FK Krasnodar
Braga 15:05 Gent
Osmanlispor 15:05 Steaua Bucuresti

B

runo de Carvalho falou num “código de
marca” que os funcionários do clube têm.
Bruno de Carvalho não
tem problemas em admitir.
Tudo o que o faça lembrar
do Benfica é para evitar. A
confissão foi feita em entrevista ao jornal Marca, em
que o presidente dos ‘leões’
admite que o vermelho
está proibido em Alvalade.
“Nem nas cuecas”, sublinhou na brincadeira o líder
do clube verde e branco, mas não se ficou por
aqui. “Temos de ver o que fazer com os extinto-

res, já está a ser tratado”, disse Bruno de Carvalho. O presidente do Sporting acabou mesmo por

afirmar que existe um “código de marca” com os
funcionários do clube.

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

P	J	V	
9 3 3
7 3 2
7 3 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
5 3 1
5 3 1
5 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 3 1
2 3 0
2 3 0
1 3 0
1 3 0
0 3 0
0 3 0

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

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

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

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

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

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

P	J	V	
9 3 3
7 3 2
7 3 2
6 2 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 3 1
3 3 1
3 2 1
3 3 1
3 3 1
3 3 1
1 3 0
1 3 0
0 3 0

Alemanha
Bundesliga

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

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

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

P	J	V	
10 4 3
10 4 3
9 4 3
9 4 3
8 4 2
7 4 2
7 4 2
6 4 2
6 4 2
6 4 2
5 4 1
5 4 1
5 4 1
4 4 1
4 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
0 4 0

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

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

1-B. München
2-Hertha BSC
3-Wolfsburg
4-FC Köln
5-RB Leipzig
6-SC Freiburg
7-B. Leverkusen
8-B. Dortmund
9-E. Frankfurt
10-B. M’gladbach
11-FC Augsburg
12-Darmstadt 98
13-Hoffenheim
14-Mainz
15-Hamburger SV
16-FC Ingolstadt
17-Schalke 04
18-W. Bremen

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

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

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

Competição
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regressou
após pausa para as seleções

D

uas semanas depois e uma pausa
para as seleções pelo meio, a Liga
voltou para a 4.ª jornada. Pontapé de saída em Arouca, onde a equipa da casa recebia um Benfica «depenado» de algumas
das suas principais figuras. Pela primeira vez, Rui Vitória tinha de ir a jogo sem
Jonas, Mitroglou e Raúl Jiménez, todos
lesionados.
Um drama para os adeptos encarnados;
sem dramas para Vitória, fiel ao discurso de
sempre. O Benfica não tinha outro remédio
que não ir a Arouca com uma dupla inédita
de avançados (a quarta em outras tantas jornadas na presente edição da Liga): foram a
jogo Gonçalo Guedes e o reforço Rafa.
A sociedade de recurso não funcionou mal
mas esbanjou demasiado. Valeu aos encar-

tos e voltaram a deixar sinais positivos neste
arranque de época.
À 4.ª jornada, há ainda cinco equipas sem
qualquer derrota em prova: Sporting (única só com triunfos), Sp. Braga, Benfica, V.
Setúbal e Desportivo de Chaves. Melhor
desde a viragem de século só em 2009/10,
com Sp. Braga, Benfica, FC Porto, Rio Ave,
União de Leiria e Olhanense.
Duas delas defrontaram-se neste fim-de-semana. No domingo, Desportivo de Chaves e V. Setúbal empataram sem golos em
Trás-os-Montes, num dia pouco inspirado
a nível de golos: quatro em quatro jogos.
Depois de três derrotas seguidas, o Estoril
arrancou o primeiro ponto no campeonato em Paços de Ferreira (0-0), enquanto o
Marítimo perdeu em casa com o Rio Ave.

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

RESULTADOS

Um golo de Guedes, aos 40’, deu a vitória à
equipa de Nuno Capucho e agudizou a crise
dos insulares, que estão há cinco meses sem
vencer nos Barreiros. Se a vida do Marítimo
está complicada, pior está a do Nacional,
que um dia antes averbou a quarta derrota
na Liga, esta última em casa do Belenenses
(2-1). Um conjunto de Manuel Machado até
começou bem (Nené Bonilla abriu a contagem aos 7 minutos), mas os azuis do Restelo deram a volta na segunda parte. Camará
empatou na conversão de uma grande penalidade aos 65’, enquanto Bonilla marcou na
própria baliza já nos minutos finais. O Nacional é a única equipa sem pontos após a
4.ª jornada. Num plano quase oposto está o
Sp. Braga, que juntou-se ao Benfica no segundo lugar da Liga uma semana antes da
visita à Luz. Sem Rafa, foi Pedro Santos a
assumir a batuta da equipa de José Peseiro,
com um golo e uma assistência na vitória
expressiva por 3-0 sobre um Boavista que
não merecia um castigo tão pesado.
A 4.ª ronda da Liga foi encerrada por Feirense e Tondela. A equipa de Petit voltou
a perder (2-1) e continua com um ponto
na Liga, contra seis do conjunto orientado
por Mota. Tasos Karamanos, avançado grego que chegou esta época ao clube recém-promovido ao principal escalão do futebol
português, foi a figura da partida, ao anotar
um bis. Leva três golos na Liga e é, para já,
o melhor marcador da competição, a par de
Marega e Pedro Santos.

J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

E

D

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

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

GM
8
8
8
8
5
4
3
4
7
4
4
4
3
1
4
2
1
2

GS
1
2
3
3
1
4
3
3
7
5
5
5
6
5
7
6
6
8

pRÓXIMA JORNADA

16/09 Nacional 15:30 Marítimo
17/09 Estoril Praia 11:00 Moreirense
V. Setúbal 13:15 P. Ferreira
Guimarães 15:30 Belenenses
18/09 Arouca 11:00 Chaves
Boavista 11:00 Feirense
Tondela 13:00 FC Porto
Rio Ave 15:15 Sporting
19/09 Benfica 15:00 Braga

09/09 Arouca 1-2 Benfica
10/09 Belenenses 2-1 Nacional
Sporting 3-0 Moreirense
FC Porto 3-0 Guimarães
11/09 P. Ferreira 0-0 E. Praia
Marítimo 0-1 Rio Ave
Braga 3-0 Boavista
Chaves 0-0 V. Setúbal
12/09 Feirense 2-1 Tondela

		

nados o acerto de Lisandro López e a sorte
de Nélson Semedo, num jogo que os tricampeões nacionais podiam ter vencido por números superiores. A equipa de Lito Vidigal
sofreu na primeira parte e equilibrou-se na
segunda parte. Reduziu, mas ficou-se por
aí e perdeu por 2-1 num encontro marcado
pela estreia do adolescente Zé Gomes, que
foi lançado por Rui Vitória já em período de
descontos.
O Benfica dormiu líder e chutou a pressão
para os rivais, que entravam em campo no
dia seguinte. O Sporting simplificou a tarefa e antes do intervalo já tinha o encontro
com o Moreirense praticamente resolvido:
1-0 com um golo de Gelson e o Moreirense reduzido a dez por expulsão de Neto. A
equipa de Pepa foi presa fácil para o leão,
que chegou aos 3-0 ainda antes da hora de
jogo. Em campo estiveram seis reforços,
e dois deles marcaram (Campbell e Bas
Dost). Boas notícias para Jorge Jesus, que
recuperou com autoridade a liderança do
campeonato. Pouco depois do apito final do
Sporting-Moreirense, o FC Porto entrava
em campo no Dragão contra o V. Guimarães. Depois do desaire em Alvalade, duas
semanas antes, a equipa de Nuno Espírito
Santo não podia voltar a vacilar, sob pena
de ficar com um atraso preocupante ainda
numa fase precoce da época. E não vacilou.
Ainda que com laivos de alguma felicidade
(golo de Óliver e autogolo de João Aurélio),
os azuis e brancos justificaram os três pon-

12
10
10
9
8
7
7
6
6
6
5
4
3
3
2
1
1
0

P

J

V

E

D

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

16
16
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
7
7
5
5
4
4
1
1

6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6

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

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

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

GM GS

P

J

V

E

D

GM GS

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

47
46
42
40
39
37
37
36
35
35
34
31
30
29
29
27
27
26
20
14

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

14
14
12
12
12
10
10
11
10
10
8
8
8
8
7
7
6
6
5
3

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

5
6
6
8
9
7
7
10
9
9
6
9
10
11
9
11
9
10
14
16

42
32
39
34
39
32
29
23
32
31
34
26
36
32
29
26
22
31
27
15

14
9
9
8
8
6
9
10
8
8
9
5
4
3
7
7
5
5
7
7
3
8

5
3
7
6
7
4
9
9
4
6
10
6
4
4
11
8
5
7
9
13
8
14

23
24
34
23
23
28
25
22
31
36
39
25
39
37
30
29
30
37
38
38

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

J
28
29
29
29
28
28
29
28
27
27

P
46
44
44
41
38
34
33
33
26
26

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

J
29
29
27
29
29
29
29
27
27
27

P
51
47
46
44
39
38
34
33
32
26
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