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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
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Halloween através 
da nossa comunidade

Continuação na página 5

Há alguns anos decidi estar sempre 
em todas as festas de Halloween na 

comunidade e divulgá-las mas agora te-
mos uma enorme variedade de eventos 
celebrando o Halloween. A maior parte 
das festa foi sábado, 29 de outubro. 
Em primeiro lugar há que dar um toque 

histórico sobre o Halloween. Foi em 1745 
que se registrou pela primeira vez o termo 

Halloween. Teve origem na Escócia e es-
crevia-se “Hallows’ Eve”, que correspon-
dia em Portugal ao dia de todos os santos 
no calendário cristão, com muita alteração 
através das décadas foi transformado numa 
noite dedicado às crianças e aos jovens que 
queiram mascararem-se.

11ª semana cultural e 
38º aniversário da casa 
dos açores do QuebeQue

Este ano a semana cultural foi de 26 a 29 de Outubro. 
Quarta-feira 26 de outubro pelas 20h foi a abertura 

com as boas-vindas e apresentação do Programa de 4 dias 
da cultura Açoriana, logo de seguida a Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval apresentou um mini-concerto. 
Houve uma mesa-redonda com as novas caras da comuni-
dade, o Joe Puga que apresentou o Festival Internacional 
de Portugal de Montreal, e a Diane Borges que falou da sua 

Continuação nas páginas 6-7
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acautelar o valioso
Património religioso

Realizou-se a semana passada, 
em Ponta Delgada, uma formação 
sobre o Património Artístico da 
Igreja, subordinado ao tema “Cri-
térios e Práticas de Conservação 
Preventiva”, no Centro Pastoral 

Pio XII e dirigida aos que se encontram em contacto 
permanente com o património artístico das igrejas, 
coordenando ou assegurando a sua manutenção.
Uma ação importante promovida pela Comissão 

Diocesana dos Bens Culturais da Igreja, em par-
ceria com o respetivo Secretariado Nacional, que 
se destinou também a responsáveis, técnicos e co-
laboradores com funções nas diversas áreas dos 
Bens Culturais da Igreja, bem como a todos aque-
les que pretenderam obter formação especializada 
neste domínio.
Vários técnicos ligados aos bens culturais das 

igrejas, quer dos Açores, quer do Continente vieram 
a Ponta Delgada ministrar a formação, tendo inci-
dido sobre matérias mais carenciadas do patrimó-
nio eclesiástico, tendo sido analisadas e fornecidas 
algumas das mais importantes instruções básicas 
de diagnóstico e manutenção. Foram muito impor-
tantes as recomendações e princípios básicos de 
conservação, que foram apresentadas e passíveis 
de serem implementados nas rotinas quotidianas 
das nossas igrejas.
O património religioso por esses Açores fora cons-

titui um excelente legado, que na maioria dos casos 
se encontra bem preservado e merece ser incluído 
nos roteiros turísticos da Região. Contudo, pena foi 
que poucas foram as paróquias que responderam 
ao apelo para participarem naquele evento.
Foi uma ocasião importante, porque através da 

análise de casos práticos, foi uma oportunidade 
para se conhecer um conjunto de procedimentos 
e práticas de conservação preventiva destinadas a 
uma correta manutenção do património das igrejas, 
com incentivos à implementação de planos de sal-
vaguarda e prevenção.
Os esforços da Igreja na proteção e manutenção 

dos seus bens culturais móveis e imóveis são par-
ticularmente urgentes no momento atual, quer para 
contrariar a secularização galopante, como de dis-
persão e profanação que os ameaçam. Com isso, 
a Diocese procurou responder às questões emer-
gentes das santificações, segundo a identidade e a 
continuidade do património açoriano. 
Considero que face a esta temática, todas as pa-

róquias deveriam proceder, em primeiro lugar, de 
acordo com as recomendações, à elaboração de 
catálogos e inventários dos seus bens culturais que 
responda às exigências mais modernas de catalo-
gação.
O lema daquele encontro foi “Recebemos um 

património dos nossos antepassados. Temos a 
obrigação de o passar aos vindouros”. Por isso, a 
manutenção constante dos bens culturais deve ser 
considerada a obrigação concreta mais importante 
de cada paróquia responsável pela sua proteção.
Tendo em vista a proteção dos bens culturais ecle-

siásticos não se pode perder de vista os diferentes 
agentes de poluição atmosférica e de degradação 
ambiental. Esta deve relacionar-se igualmente com 
a ambiência, a envolvente edificada e os espaços li-
vres, bem como recomendações ao nível do manu-
seamento das peças de arte, bem como o controlo 
da humidade, luz e calor que são agentes corrosi-
vos do património.
A segurança das Igrejas foi também uma matéria 

que foi exaustivamente tratada por um elemento 
das forças de segurança do Continente, que deu 
vários exemplos da lapidação por roubo do patri-
mónio religioso, fazendo algumas recomendações 
para evitar a intrusão de larápios com a vigilância 
permanente dos templos. 
Enfim, a sensibilização e conservação preventiva 

dos bens culturais religiosos parte do principio  que 
a degradação causada no património das igrejas é 
muitas vezes motivada pela ausência de acompa-
nhamento técnico e também pelo desconhecimen-
to de procedimentos básicos de manutenção, pelo 
que foi exaustivamente abordada a necessidade de 
uma conservação preventiva, seguida depois de 
uma conservação curativa e só após o restauro.

a nossa labiríntica comPlexidade revela-se na agilidade 
com Que atuamos e torna labiríntica a realidade social, 

cultural, económica e mais Que se lHe diga

O nosso labirinto interior dita os nossos comportamentos e forja a natureza das 
relações em sociedade. Das famílias ao Estado, passando pelas empresas, não 
temos dúvidas que nós somos nós e as nossas circunstâncias a nossa cultura. 
A nossa complexidade revela-se na agilidade com que atuamos na realidade 
social, cultural e económica.
A boa economia faz-se com boas instituições, entendendo-se  estas como o 

conjunto de relações formais e informais que se estabelecem na sociedade e 
por trás das instituições estão as pessoas e o seu comportamento. O auto condi-
cionamento, a reverência face aos poderes e o medo são aspetos que limitam a 
agilidade e retiram o carácter genuíno  ao relacionamento interpessoal.
Quando falamos de deficiente gestão empresarial, estamos em boa parte das 

vezes a falar de comportamentos desadequados cuja explicação se encontra 
tantas vezes na matriz cultural da sociedade. Para nos desenvencilharmos do 
labirinto comportamental nada melhor que reconhecer o ponto de partida e pro-
curar fontes de inspiração para ajustarmos comportamentos individuais e cole-
tivos. Estamos a trabalhar com o mundo de hoje para criarmos respostas dura-
douras e coletivas: as respostas dos jovens ajudam a sermos mais eficientes se 
despejados dos fantasmas coletivos. Em conjunto com processos de logística e 
saberes flexíveis é possivel manter o bom caminho entre produção, criatividade 
e a realidade social e económica.
Se não soubermos bem onde queremos chegar, qualquer caminho nos servirá, 

perpetuando dessa forma a incerteza quanto ao modelo de crescimento que 
queremos adotar. é claro que há medidas de curto prazo que podem dar algum 
gás à economia, aliviando a sensação de impotência nas familias  e até no co-
mércio e na indústria competitiva. Mas os projetos de desenvolvimento a longo 
prazo são os mais eficientes.
Nada ultrapassa os benefícios da transparência, da boa governação e justiça, 

da boa regulação dos quadros normativos simples, da estarilidade fiscal etc. 
De tudo isso se faz uma boa economia e uma boa sociedade. O resto é inicia-
tiva dos cidadãos e capacidade de inovação das empresas, enquadradas por 
um Estado que as protege, assim como deve proteger os principais recursos 
naturais das empresas com praticas selvagens, que levam tudo e não deixam 
nada, assim como deve proteger aqueles que, comprovada e efetivamente, são 
carentes de proteção.
O que podemos aprender nos últimos anos do desenvolvimento económico é 

que nenhum país conseguiu tornar-se rico de forma sustentável sem indústrias 
e produções orientadas para o consumo nacional e para a exportação. Foi as-
sim que o Canadá e até a Europa,ficaram estagnados num certo nível, com as 
grandes mudanças das empresas para outros países, os quais se tornaram em 
mercados de rápido crescimento. 
Também o investimento em educação é importante, porque se não existirem 

pessoas qualificadas não existe inovação. As questões de diplomacia económi-
ca também são importantes e Portugal deveria ter no Consulado do Québec, um 
bom licenciado em economia que conseguisse ajudar as empresas portuguesas 
a negociar, aconselhar e a escolher parceiros fiáveis. 
O tom otimista dos discursos oficiais sucedem-se mas não são suficientes para 

potenciar as vantagens da marca Portugal. Não há nada de novo debaixo do sol.
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jOSÉ dA COnCEiÇÃO
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

arraial minHoto em montreal
O Grupo cultural Cana Verde organiza a segunda edição do 
Arraial Minhoto de Montreal no Sábado 5 de Novembro de 
2016 às 19h00 no salão da Igreja St-Michael’s situado no 
105 rua St-Viateur o. (esquina com a rua St-Urbain). Entra-
da 10$ (inclui um caldo verde;  Reserve já o seu bilhete no 
514-943-0632/ 514-618-9087).

de são miguel gostei,
mas rabo de Peixe adorei!..

na minha passagem por 
são Miguel “Açores” 

desfrutei de tantas mara-
vilhas que a mãe natureza 
nos oferece: sítios onde as 

montanhas se transformam em miradou-
ros, onde se descobrem crateras de antigos 
vulcões, onde se aninham misteriosas lagoas 
e onde se descobrem cavernas e formações 
rochosas de grande beleza, vales cobertos 
de uma exuberante vegetação, incluindo 
nascentes de vários tipos de água quente. 
Tem paisagens panorâmicas num ambiente 

de tranquilidade onde se proporciona ótimas 
vistas invulgares aos fotógrafos, amadores e 
profissionais. 
Nas costas vêem-se recortes variados, ora 

formando pontas que entram na amplidão 
dos mares, ora exibindo rochedos que caiem 
abruptamente no oceano, e angras que aco-
lhem barcos de pesca, onde algumas baías fo-
ram adaptadas a portos de apoio à navegação. 
Os Açores possuem uma vasta área marinha, 

com uma enorme variedade de montes e vul-
cões submarinos, alguns ainda ativos. 
Aqui formaram-se ecossistemas complexos 

onde se encontram surpreendentes formas de 
vida marinha. 
Não esquecendo a região mais conhecida pe-

los seus fenómenos vulcânicos - “as Furnas”-, 
em São Miguel com as suas piscinas de águas 
férreas nas famosas instalações da Poça da 
Dona Beija, também não esquecendo as comi-
das feitas com o calor da atividade vulcânica, 
tais como: o cozido, e o bacalhau à moda das 
Furnas, ou o capão recheado, prato caracte-
rístico do nordeste, a caldeirada de peixe etc. 
Para os bons gourmets, os Açores é uma aven-
tura onde se descobrem novos gostos e palada-

res refinados em alta escala, ou seja o paraíso 
onde os gulosos se podem deliciar.
Na costa norte da ilha de São Miguel en-

contra-se uma aldeia piscatória, que pertence 
à freguesia da Ribeira Grande cujo nome é 
“Rabo de Peixe”. Este sítio tem uma particu-
laridade que me deixou um pouco nostálgico, 
pois fez-me recordar uma zona que fica perto 
da terra dos meus avós, ou seja nos arredores 
de Aveiro, mais precisamente a “Costa Nova”, 
são sítios pitorescos muito típicos em tradi-
ções portuguesas, são os famosos bairros de 
pescadores onde toda a gente se conhece, tra-
ta-se de gente humilde trabalhadora, uns liga-
dos ao mar e outros à terra, por quem eu tenho 
muita admiração, porque esta gente que vive 
em contacto com a natureza são pessoas inte-
gras, de grande valor e dignidade, que fazem 
muitos sacrifícios e sabem o que custa ganhar 
a vida e, que também sabem mostrar respeito 
pelo seu próximo, e são estes valores que me 
inspiraram a ser a pessoa que eu sou, os esta-
tutos sociais da alta esfera, pouco me impor-
tam. Ser doutor, ser advogado, ou ser juiz, que 
importa a instrução? Quando por vezes não há 
educação!.. 
E, essas duas coisas infelizmente não vão de 

par, sobre tudo na era em que vivemos. Isto 
só para vos dizer que: em Rabo de Peixe, não 
desfazendo dos outros açorianos claro. Fiquei 
muito surpreendido em ter encontrado num 
dos lugares mais pobres dos Açores esta ca-
mada social de gente humilde respeitosa e tra-
balhadora. 
Onde eu considero que toda a humanida-

de deveria seguir o seu exemplo, de pode-
rem sentir orgulho e o privilégio de, a eles 
se poderem identificar, porque se tal fosse o 
caso viveríamos num mundo mais humano 
e mais sadio, onde o amor pudesse prevale-
cer!.. porque a pobre humanidade precisa é 
de paz e não da guerra.

Festa em anjou
Sexta-feira 4 de novembro às 19h, Jantar com 
sopa,chicharros com bolo de sertã, inhames ou batata cozi-
da, sobremesa e café. 10 chicharrinhos. 514-353-1550.

Festa de angariação de Fundos
Lúcia Carvalho em colaboração com a Associação Por-
tuguesa de Saint-Thérèse organiza Jantar/dançante para 
angariar fundos para Associação Canadiana dos Diabe-
tes. Sábado, 26 de novembro no salão da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval. A noite será animada pelo 
Mário Rodrigues, e Helena Cabral dos Estados-Unidos, a 
Banda Evolution e DJ Moreira. Lúcia: 514-212-1552.

Festa de são martinHo
Organiza-se a festa de São Martinho na igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval. A festa será animada pela 
Viviana e Júlio Lourenço. Reservar: Graça Azeredo: 514-
449-8854 ou Lina: 514-296-4597.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● 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.

Primeira visita do dr. josé luís carneiro 
visitou as escolas Portuguesas em montreal

Sábado, 29 de outubro de 
2016, a comunidade por-

tuguesa de Montreal, teve a 
visita do secretário de Esta-
do das Comunidades, o dr. 

josé luís Carneiro. durante esta visita con-
tou com a presença da coordenadora do en-
sino no Canadá, a prof. Ana paula ribeiro e 
da presidente do Camões, ip, prof. Ana paula 
laborinho.
Esta visita estava no ambiente da língua por-

tuguesa e da juventude, com uma visita nas ins-
talações da escola portuguesa de Santa Cruz da 
Missão Santa Cruz e da Lusitana. Ao fim do dia 
de escola, os alunos foram convidados para o Sa-
lão Nobre para assistir a entrega dos diplomas 

do Camões, IP. São 12 jovens que receberam o 
diploma e sublinhamos que a jovem Daniela da 
Costa Pereira foi a aluna com a melhor nota.
A visita do secretário de Estado das Comuni-

dades, o Dr. José Luís Carneiro continuou por 
várias instituições da comunidade portuguesa. 
A primeira visita foi na mais antiga associação 

no Canadá, que é a Associação Portuguesa do 

Canadá, e seguiu-se depois com a visita das ins-
talações da Desjardins Caixa Portuguesa. A vi-
sita do Bairro português continuou com o nosso 
Parque de Portugal, que a presidente do Camões, 
IP, Prof. Ana Paula Laborinho, gostou de saber 

que passava por um espaço também frequentan-
do pelo cantor Leonardo Cohen. A visita prosse-
guiu para o Clube Portugal de Montreal onde o 

secretário de Estado conheceu o rancho folclóri-
co e teve a oportunidade de dançar com eles.
Esta visita foi a sua primeira em Montreal e 

para finalizar a sua visita, ele foi à Casa dos 
Açores do quebeque, onde ele foi o convidado 
de honra para a semana cultural açoriana.

MiguEl FÉliX
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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tou Homenagem a Meaghan Benfeito 
atleta olímpica, filha de açorianos, e a 
Jordelina Benfeito Fadista natural da 
Bretanha, ilha de S. Miguel. Foi ofe-
recida a Medalha de Mérito da Casa 

dos Açores uma tradição, uma surpre-
sa para a pessoa que recebe. A Me-
dalha de 2016 foi oferecida ao Sr. Il-
deberto Silva um grande empresário, 
natural da Ribeira Grande. Seguiu-se 
com a cerimónia do bolo e através da 
noite os animadores fizeram um óti-
mo trabalho que nos levou a dar um 
pezinho de dança com as suas lindas 
melodias. E assim passou-se o se-
rão. A Casa dos Açores do Quebeque 
como todas as outras Casas dos Aço-
res através do mundo deve valorizar 
e promover o património cultural e 
tradicional do povo açoriano na diás-
pora enquanto verdadeira instituição 
cultural dos Açores. Conselho de 
Administração composto: Benjamin 
Moniz, presidente; Etelvina Pereira, 

vice-presidente; Alice Macedo, tesou-
reira. Diretores/as: José Domingos 
Silva, Teresa Chaves Silva, Oriana 
Ferreira, Carlos Pacheco; Conselho 
Fiscal e de Deontologia: Francisca 

Reis, presidente; Alfredo Ponte, se-
cretário; Guilherme Cabral, Vogal.
viva as Casas dos Açores, viva os 

Açores, viva os Açorianos e viva as 
nossas raízes e as nossas ricas tra-
dições e acima de tudo viva o nosso 
sotaque açoriano.

reira, Oriana Ferreira, Álvaro Soeiro, 
Fernando Pacheco, e narrador Ma-
nuel António Pereira.
Luís Silva Presidente da Associação 

dos Emigrantes Açorianos e Alexan-
dre Gaudêncio  Presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande apre-
sentaram um novo projeto “Saudades 
da Terra”, uma nova Praça “a Praça 

do Emigrante”. Você, sua família, 
empresa, Associação, Organização, 
ou Clube podem fazer parte deste 
marco cultural, através de uma con-
tribuição 250$. Um caminho contor-
nando a praça em pedras com 10x20 
cm. Cada tijolo será personalizado 
com uma mensagem pessoal que fi-
cará marcado para sempre na Ribeira 
Grande. Para mais informação con-
tacto: Martinho Botelho 351-296-
470-731. 
Sexta-feira 28 de outubro: Projeção 

do Filme “A Viagem Autonómica”, 
projeto de Filipe Tavares e Nuno Cos-
ta Santos. Atuação do Rancho Folcló-
rico lhas de Encanto. 
Sábado, 29 de outubro foi o jantar 

de encerramento: a noite iniciou-
-se com as boas-vindas feitas pelos 
mestres de cerimónias Paula Ferreira 
e Manuel António a todos presen-
tes. Os convidados este ano foram: 
Dr. José Luís Carneiro Secretário de 
Estado das Comunidades Portugue-
sas, Dr. Vítor Pinto, Dra. Ana Paula 
Laborinho Presidente do Instituto de 
Camões em Portugal, Dra. Ana Pau-
la Ribeiro Coordenadora do Instituto 
de Camões no Canadá, Dra. Marisol 
Ribeiro, a escritora Maria João Lobo 
Carvalho, Pe. José Maria Cardoso, e 
o Consul-geral de Portugal José Gue-
des de Sousa.
Dr. José Luís Carneiro no seu dis-

curso transmitiu um abraço em nome 
do Governo Regional dos Açores e 
do seu presidente Vasco Cordeiro. O 
Presidente da Casa dos Açores pres-

11ª semana cultural e 38º aniversário da casa dos açores do QuebeQue

visita aos Açores e 
que foi convidada 
pelo Presidente da 

Casa dos Açores para participar na 
Formação Açores 2016, uma iniciati-
va promovida pela Direção Regional 
das Comunidades que decorreu em 
julho nas ilhas Terceira, Graciosa, 

Santa Maria, e São Miguel. O Pre-
sidente da Câmara Municipal da Ri-
beira Grande falou sobre o Turismo, 

todos aqueles que nasceram depois 
de 1980. O Sr. Manuel António Pe-
reira agradeceu ao Governo Regional 
dos Açores por ter enviado, como já 
é a tradição, os produtos de marca 
Açores tal como os queijos, ananases, 
compotas, chá, etc. para a semana 
cultural.
Na quinta-feira 27 de outubro pelas 

19h00, o Grupo Reviver apresentou 

um mini-teatro da autoria de Ema-
nuel Martins que relata uma parte da 
história da imagem do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres com Paula Fer-

FrAnCiSCA
rEiS

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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lAvAl
Sábado, 29 de outubro tivemos pre-

sente na festa de Halloween na Igre-
ja de Nossa Senhora de Fátima. Em 
uma semana tiveram dois grandes 
momentos de grande envergadura. 
Em primeiro foi a visita  da ima-
gem de Nossa Senhora de Fátima. 
A segunda foi a festa de Halloween. 
Através dos anos o grupo folclórico 
estrelas do Atlântico estão a repre-
sentar muita bem a nossa cultura e o 
Padre Carlos Dias, disse muito bem, 
“7 anos a fazer esta grande festa e a 
movimentar os jovens a manter viva 

esta linda festa e tradições”. Um dos 
momentos mais impressionnante é o 
início da festa com os jovens a fa-
zer uma dança rítmica pelo grupo de 
jovens deste rancho folclórico que 
fizeram o espetáculo, e foi orques-
trada e coreografada pela jovem Sta-
cey Sousa. Com o tema “selva” os 
jovens atuaram extraordinariamen-
te bem, fazendo medo a toda a sala 
com as danças bem mexidas, num 
espetáculo que durou alguns minu-
tos e com a canção de “Jungle” do 
grupo “X Ambassadors”, foi mes-

mo muito bonito, e todos adoraram 
e aplaudiram. Havia muita criança 
mascarada e disfarçada assim como 
muitos adultos. É na verdade inte-
ressante ver todos estes participantes 

Halloween através da nossa comunidade
que cada vez mais se interessam nes-
ta festa do Halloween e se mascaram 

como bruxas, vampiros, e muitas ou-
tras criaturas das trevas. 
Uma festa como esta é sempre difí-

cil de agredar a todos mas trabalha-
ram muito para fazer desta festa um 

grande sucesso. Houve uma surpresa 
com Brian Vicente que cantou mui-
tíssimo bem. E, mais tarde, houve 2 
grupos de prémios para os melhores 
“mascarados”. Para as crianças e 
para os adultos. Parabéns ao grupo 
folclórico Estrelas do Atlântico, foi 
realmente uma noite assustadora!
MOntrEAl
Cá estou a falar-vos da festa de 

HuMbErtO CAbrAl
SylviO MArtinS
jOSÉ dE SOuSA
FrAnCiSCA rEiS

rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm Halloween na Santa Cruz organiza-
da pela Associação Portuguesa do 

Canadá e o Grupo Folclórico Portu-
guês Coração do Minho de Montreal. 
Não é de costume fazer este tipo de 
trabalho para o jornal, por isso não 
contem vocês com grandes e bonitas 
prosas como escreve a minha colega 
e talentosa Francisca Reis. Foi uma 
asseadíssima festa que logo na en-
trada se podia sentir uns arrepios dos 
mascarados que se escondiam num 
bidão de reciclagem, era também por 

isso que muitas crianças já entravam 
na sala a chorar, com medo do dito 
cujo. 
Entre grandes e miúdos e sobre o 

tema dos 100 anos do Walt Disney 
a festa começou com uns grandes ta-

lentos musicais da nossa comunida-
de, nomeadamente a Sabrina Maça-
roco, Jeni Igreja Pinto e Jason Coroa, 
todos com uma voz encantadora.
Quanto à ementa foi deliciosa, ser-

vida por rapazes e raparigas alegres 
e muito bem dispostos. 
É de salientar a presença desde 

o início que se faz esta festa do 
patrocínio dos romados que não 
precisa de apresentações, estão 

todos de parabéns aqueles que  fi-
zeram com que a festa fosse um 
sucesso. bem hajam.

restaurante estrela do oceano
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Para mais
inFormações

inFo@tvPm.ca
514.993.9047

prOgrAMA dA SEMAnA
quintA-FEirA :
nossa Senhora de Fátima peregrina
visitou a igreja do Espírito Santo
de gatineau

SábAdO:
Azores Airlines inaugurou balcão
no salão de turismo e viagens.

clube Portugal

camPinos do ribatejoassociação HocHelaga

centro de anjou
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Filmes

rECEitA dA SEMAnA

gambas com Piri-Piri
PreParação:

ingredientes:

coisas do corisco

Eu não precebo nada de fu-
tebol e não perco tempo a 

ver jogos das equipas portu-
guesas, a não ser quando são 
jogos p’ró mundial ou compe-
tições europeias, aí já o nível 

de jogo merece que se dedique um pouco de 
tempo.
Gosto imenso é andar de mota mas não tenho 

paciência para ouvir histórias de motards como 
fez um tipo que trabalha num dos prédios em que 
eu vou recolher correio e aproveito para ter uma 
pausa e ler o jornal de Montreal. Ele me conhece 
e sabe o meu gosto por motas e foi um tal desbo-
binar sobre as suas experiências com a sua BMW.
A BMW que comprou usada tem alguns defei-

tos, normal, queria a minha opinião, não percebo 
nada disto, e mais, pergunta-me porque as mãos 
ficavam dormentes quando guiava a mota, não 
sei. Pergunta ao teu doutor. Um chato... até que 
alguém conhecido dele perguntou se a esposa ti-
nha passado o exame de condução de carro. Pela 
quinta vez que a senhora não consegue, mas ele 
explicou porquê, e não foi por causa da BMW 
mas sim dos autocarros. Ela foi para Saint Jean 
sur Richelieu, era suposto ser mais fácil, mas a 
corisca da mulher andou quase o tempo todo do 

exame prático na linha reservada aos autocarros, 
e depois de saber o resultado e a razão porque não 
passou teve o descaramento de dizer ao examina-
dor porque é que não a avisou... E, o futebol... a 
minha equipe é a Académica de Coimbra. Nor-
malmente não interessa a ninguém, até um dia 
que encontrei o Valdir... o Sportinguista mais, 
como vou explicar... não tem explicação mas para 
o Valdir tem, sobretudo quando estamos a beber 
umas cervejinhas... como foi o caso de há uns 
dias no sempre acolhedor e conceituado restau-
rante Estrela do Oceano. O sportinguista que é o 
Valdir entendeu fazer um exame sobre as minhas 
sabedorias da Académica, nomes de jogadores e 
melhores marcadores, mas eu não percebo nada 
de futebol e ele fica ruim que nem uma barata. É 
nesta altura que entra em campo o reservista que 
é o Álvaro a tentar me safar de levar uma “ca-
bazada”. O Valdir diz para ele vir para rua mas 
não fazer um “puxeto”, mas para o sportinguista 
fumar um cigarro. Tudo isto bem regado com uns 
palavrões bem puxados que eu não posso escrever 
aqui. Até quem está de fora e não conheça o Val-
dir Oliveira pensa que vai haver leilão... brigas... 
nada disso é só mais um final de dia em que se 
discute de futebol mesmo se eu não percebo nada 
de futebol, que se eu não escrevesse estas linhas 
ninguem sabia de nada a não ser o Jerry e o Eddie 
Sá e também o sempre simpatíssimo Alcindo do 
Estrela do Oceano e o seus colaboradores. 

jOSÉ dE SOuSA
jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

1,5 kg de gambas
2 dl de azeite
1 cabeça de alho
sal e pimenta

6 malaguetas de piripiri ou tabasco q.b.
2 colheres de sopa de vinagre

Descasque as gambas cruas, conservando-lhes as ca-
beças. Descasque os dentes de alho e pique-os fina-
mente. Leve o azeite ao lume, numa frigideira. Junte o 

alho picado e deixe fritar um pouco, sem queimar. Adicione o piri-
piri, deixe ferver e introduza as gambas. Tempere com o vinagre, 
sal e pimenta 5 minutos depois. Sirva imediatamente com fatias de 
pão torrado ou com manteiga de alho...ui!!! maravilhoso

doutor estranHo
O décimo quarto filme da Casa 
das Ideias poderia ser o mais 
ousado ao introduzir magia e 
elementos místicos ao até en-
tão mundano universo cinema-
tográfico da Marvel. Entretan-
to, é curioso ver como Doutor 
Estranho é, ao mesmo tempo, 
muito similar a outras obras do 
gênero e algo bastante diferen-
te. Incrível visualmente, o longa 
tem uma história de origem bem 
padrão, na qual o personagem 
é apresentado, problematizado, 
parte em busca de respostas, 

adquire poder, se torna um herói e enfrenta o vilão em 
uma batalha grandiosa. Ou seja, o roteiro é simplório 
e parecido demais com tantos outros. é possível fazer 
relações com Homem De Ferro, Batman Begins, Capi-
tão América, Thor, O Homem De Aço, X-Men, O Filme, 
Homem-Aranha e tantos outros que seguem a mesma 
fórmula. O problema é que as histórias de origem já can-
saram. Paradoxalmente, o filme apresenta elementos 
nunca antes visto no género, com uma viagem psico-
délica por dimensões variadas, poderes além da com-
preensão, muita magia e criaturas onipotentes de outros 
planos, tudo isso com imagens simplesmente impressio-
nantes.

trolls
A Dreamworks tem em seu portfólio 
as memoráveis animações Shrek, 
Madagascar e Como Treinar O Seu 
Dragão, sucessos de crítica e pú-
blico. Entretanto o estúdio também 
vem amargando fracassos como As 
Aventuras De Peabody & Sherman 
e A Origem Dos Guardiões, que 
renderam prejuízos milionários. 
Com o anúncio de sua venda para 
a Comcast e uma reestruturação 
interna, a empresa acabou definin-
do que qualidade é melhor do que 
quantidade e limitou sua produção em três filmes por ano. 
A animação musical Trolls é fruto dessa reestruturação 
e a melhora é perceptível, especialmente em relação à 
Kung Fu Panda 3 primeiro dessa nova fase. Inspirados 
nos bonequinhos, criados nos anos 60, mas que fizeram 
sucesso no Brasil entre os anos 80 e 90 – que por sua vez 
são inspirados no folclore nórdico – Trolls chega com uma 
proposta bem semelhante a de filmes como Madagascar 
e Shrek: Adequado para crianças, mas com um ritmo e 
humor que também agrada adultos. Na história, os Trolls 
são seres coloridos, cantarolantes e felizes que nascem 
em árvores e vivem em sua própria comunidade sob o 
comando de um rei. Já os Bergens são o oposto disso. 
Infelizes, raivosos e de aparência desagradável, eles só 
conseguem sentir a verdadeira alegria ao engolir um Troll.

SudoKu

Solução

HOrIzONtAIs: 1. Datar, Danos. 2. Eme, Idem, Ui. 3. Namoricar. 4. Uval, 
Airar. 5. Da, Ás, Dalém. 6. Ali. 7. Raiar, Ru, Um. 8. Optar, Raso. 9. Almo-
fadar. 10. Ai, Apre, Era. 11. Iroso, Limar.
vErtIcAIs: 1. Denudar, Pai. 2. Amava, Ao, Ir. 3. Tema, Pipa. 4. Olá, 
Atlas. 5. Rir, Sarampo. 6. Dia, Ror. 7. Decidir, Fel. 8. Amara, Ura. 9. Ralé, 
Adem. 10. Ou, Ré, Usara. 11. Sim, Memorar.
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metade do “novo 
mundo” Pertenceu a Portugal

Nos fins do séc. XV, Portugal e Espanha esta-
vam a concorrer pela ocupação das terras des-
cobertas fora da Europa. Para resolver a dis-
puta, em 1494 o rei João II de Portugal propôs 
que se assinasse um documento, chamado Tra-
tado de Tordesilhas, em que as terras situadas 
até 370 léguas a leste de Cabo Verde perten-
ciam a Portugal e as terras a oeste dessa linha 
pertenciam a Espanha.

Portugal é o País 
mais antigo da euroPa

Portugal ganhou a sua independência há 814 
anos, mas foi com o Tratado de Alcanizes, assi-
nado em 1297, que Portugal definiu a sua fron-
teira com Espanha. Exetuando pequenas alte-
rações, como a perda de Olivença, em 1801, 
que Portugal ainda não aceita, as fronteiras do 
País têm-se mantido até hoje. Também chama-
da de raia, esta linha que separa os dois países 
mede 1214 km e vai desde a foz do rio Minho, 
no norte, até à foz do Guadiana, a sul.
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SE ÉS:  JOVEM - ESTUDANTE - ASSOCIADO DA CAIXA PORTUGUESA - MENOS DE 35 ANOS 
ESTA PROGRAMA DE BOLSAS É PARA TI!  

Orgulha-te de pertenceres à nossa Caixa. Para informações relativas  
aos regulamentos e detalhes do concurso, por favor contatar:

Caixa Portuguesa 
4244, boul. St-Laurent  
Montréal, QC  H2W 1Z3
T  514-842-8077  

adriana.simoes@desjardins.com   

9° ANO ESCOLA PORTUGUESA 
5 BOLSAS de 250$

ESTUDOS SECUNDÁRIOS (SEC. V) 
5 BOLSAS de 350$

ESTUDOS COLEGIAIS 
5 BOLSAS de 550$

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
5 BOLSAS de 550$

1° CICLO  -  LICENCIATURA
3 BOLSAS de 1500$

2° CICLO  -  MESTRADO 
1 BOLSA de 2000$

3° CICLO  - DOUTORAMENTO
1 BOLSA de 2500$

AÇÃO-ESTUDOS ENSINO UNIVERSITÁRIO

 

BOLSAS 
DE ESTUDO
2016 - 17

PARTICIPA, CONCORRE E GANHA
DATA LIMITE:  31 DE JANEIRO DE 2017  

BOLSAS DE PROGRAMA BOLSAS DE EXCELÊNCIA



A Voz de PortugAl  | 2 de noVembro de 2016  |  P. 10

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: 
A sua relação está a passar por um período menos positivo. Saúde: 
Deve tentar dormir pelo menos oito horas por dia. Dinheiro: O 
equilíbrio financeiro faz parte da sua vida neste momento.

Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio 
do Amor. Amor: Procure dar atenção às verdadeiras amizades. 
Que a bondade esteja sempre no seu coração! Saúde: Tenha 
mais confiança em si, valorize-se mais. Dinheiro: Cuidado com as 

intrigas no local de trabalho. Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

bAlANÇA: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade. 
Amor: Se tem algum problema que o está a incomodar, é tempo de 
o resolver. Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja 
prudente. Dinheiro: Não hesite em pedir ajuda quando estiver com 

problemas financeiros. Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Se não controlar os seus acessos de agressividade, poderá 
fazer sofrer uma pessoa que ama. Saúde: Dê mais atenção à sua 
saúde, não se considere intocável. Dinheiro: Período favorável 
para esboçar novos negócios e empenhar-se na concretização dos 

seus projetos. Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

sAgItárIO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Não seja tão mal humorado! Sorria! Procure ter 
pensamentos positivos e não deixe invadir-se por sentimentos ou 
pensamentos negativos. Saúde: Faça alguns exercícios físicos 

mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode 
fazer hoje. Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
representa um Guerreiro. Amor: Provável desentendimento 
com alguém que lhe é muito especial. Saúde: Não se acomode.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.

Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

AquárIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas não é nada 
alarmante. Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício 
físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será 

recompensado. Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

pEIxEs: Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa Projetos. 
Amor: Diga abertamente ao seu companheiro tudo o que acha que 
nele é menos correto. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

cArNEIrO: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante na sua vida! 
Saúde: Ultrapassará qualquer problema graças à sua força de vontade. 
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida. 

Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

tOurO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus 
sentimentos, poderá ver progredir a sua relação afetiva. Saúde: 
Cuide da sua saúde física, faça mais exercício. Dinheiro: Com 
trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objetivo. 

Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

gémEOs: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, 
tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Saúde: Tenha 
cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Seja cauteloso com os 
seus gastos. Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

cArANguEjO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Saúde: 
Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si próprio. 
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.

Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

PAlAVrAS cruzAdAS

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AnedotAS

horóscoPo maria Helena martins

dicionário dA ilhA de São miguel

cérEbrO é mArAvIlHOsO
O empregado chega ao trabalho e fala logo com o chefe:
- Chefe, sabe que o cérebro é um órgão maravilhoso?!
- Ai é? Então porquê?! – pergunta o chefe não muito inte-
ressado na conversa.Explica o empregado: - Começa a 
trabalhar mal acordamos e…
Interrompe o chefe: - E só pára quando chegas ao trabalho?!

fEIO E pObrE
Dois desempregados conversavam, diz um: - As mulhe-
res só me chamam de feio até descobrirem o quanto 
ganho!
- Como assim? – pergunta o outro muito curioso.
Explica o primeiro: - Quando descobrem chamam-me de 
feio e pobre.

HOrIzONtAIs: 1. Pôr data em. Prejuízos. 2. Nome da 
letra M. O mesmo. Designa dor, admiração, repugnância 
(interj.). 3. Requestar, galantear por passatempo. 4. Res-
peitante à uva. Encolerizar, detestar. 5. Contr. da prep. 
de com o art. def. a. Carta de jogar. Contr. da prep. de 
com o adv. além. 6. Naquele lugar. 7. Refulgir. Ruténio 
(s.q.). A unidade. 8. Decidir-se por. Cheio até à borda. 9. 
Forrar com substância macia. 10. Grito de dor ou de ale-
gria. Irra. época notável. 11. Furioso. Desgastar ou polir.

vErtIcAIs: 1. Desnudar. Progenitor. 2. Desejava. Con-
tr. da prep. a com o art. def. o. Caminhar. 3. Assunto. 
Vasilha bojuda de madeira, menor do que o tonel, para 
líquidos. 4. Serve para chamar ou saudar (interj.). Co-
leção de cartas geográficas. 5. Gracejar. Doença febril 
eruptiva muito contagiosa, caraterizada por manchas 
vermelhas na pele e que é provocada por um vírus. 6. 
Claridade que o Sol envia à Terra. Grande porção. 7. De-
liberar. Bílis. 8. Navega ao largo. Larva que se cria nas 
feridas dos animais (Bras.). 9. Escumalha. Ave palmípe-
de, espécie de pato. 10. Alternativa (conj.). A acusada. 
Servira-se de. 11. Anuência. Trazer à memória.

Uma cigana chega ao registo civil para registar a sua 
filha. Pergunta-lhe a empregada: - Então qual é o nome 
que vai dar à sua filha? - Cravo Biciclete! - O quê?! Isso 
lá é nome que se dê a uma criança? - Então?! Vocês 
têm uma Rosa Mota, nós também podemos ter uma 
Cravo Biciclete!...

cONsultOrIO mEDIcO
Uma mulher vai ao médico queixar-se: - Sabe, Sr. Dou-
tor, qualquer dia dou em doida. - Então porquê minha 
senhora? - Sr. Doutor, agora o meu marido está com a 
mania que é um frigorífico... - E qual é o mal? - É que 
ele dorme com a boca aberta, e eu não aguento mais 
aquela luzinha irritante!

uma visita real

Consagrada e Coroada  
rainha de portugal, 

por d. joão iv , nas Cortes 
de 1646, nossa Senhora tem 
desde sempre ocupado um 

lugar privilegiado no coração da maior par-
te dos portugueses. Fátima e as aparições da 
virgem Maria que aí tiveram lugar em 1917, 
vieram reenforçar a devoção que o povo por-
tuguês sempre demonstrou à Nossa Rainha. 
outubro de 2016, precisamente quando se ce-

lebram 100 anos depois da aparição do Anjo na 

loca do Cabeço , aos mesmos 3 pastorinhos, que 
1 ano mais tarde , seriam testemunhas das apa-
rições, teve a comunidade portuguesa de Mon-
treal  e Laval a honra e o privilégio de receber 
a visita  da imagem peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima, Rainha de Portugal. Chegada da vi-
zinha província do Ontário, mais precisamente 
da comunidade portuguesa de Kingston, honrou 
e foi honrada pela comunidade de Santa Cruz 
e na noite , um tanto fria , do 26 de Outubro, 
tiveram os nossos amigos desta comunidade, 

a amabilidade de no La trazer até à igreja que 
orgulhosamente porta o seu nome: Igreja da co-
munidade de Nossa Senhora de Fátima de Laval. 
Numa igreja repleta de devotos , a imagem de 
Nossa Senhora deu entrada na sua casa por vol-
ta das 8 horas, dessa noite fria de outubro 2016. 
Apenas entrada na Igreja, a emoção era palpá-
vel . Sorrisos, gritos de alegria e de Bem Haja, 
e também muitas lágrimas que teimosamente 
insistiam a sair dos olhos dos que viviam este 
momento. Há um não sei o quê nestas ocasiões, 
que difícilmente se pode descrever. ! É  plausivel 
a hipótese que ,entre esta multidão de crentes e 
devotos presentes,haveria certamente alguns que 
aí se deslocaram por curiosidade,mas duvído 
que esses mesmos tenham permanecido simples 
curiosos depois de presencear o testemunho de 

Fé e Amor, com a qual a Nossa Rainha  
foi homenageada.
Como explicar que uma imagem, vinda 

de Fátima, que não nos fala, não nos faz 
sorrisos nem acenos, não convocou nin-
guém para este lugar, a uma hora da noite 
onde a maior parte de todos nós, já está 
confortávelmente sentada no conforto 
dum bom sofá, esta imagem deu entra-
da numa igreja mais repleta de fiéis, que 
logo de festas grandiosas, previamente e 
largamente anunciadas e programadas?!  
Como que, para confirmação que não se 

tratava de um caso espontâneo e único, 
no dia seguinte, mais ou menos pela mes-
ma hora e com o frio a tentar desmore-
cer o ardor daqueles que na Virgem Mãe 
depositam toda a sua confiança, a igreja,  
capela e qualquer outro espaço atenuan-
te, estavam ainda mais repletos do que 
na noite anterior. A resposta, se resposta 
deve haver, encontra-se talvez nas duas 
declarações, a meu humilde ver, mais im-
portantes da noite: a primeira tem haver 
com a demonstração de alegria quando 
o Sr. padre Carlos, anunciou que a ima-
gem peregrina estará de novo connosco 
durante todo o mês de Maio de 2018 e a 
segunda em resposta a este anúncio, foi a 

reação espontânea do sr. Padre Cardoso: “ Pois 
é assim... as mães não gostam de estar longe dos 
seus filhos”.
A imagem peregrina esteve connosco até a 

manhã do dia 28, onde por volta das 10 horas, 
o pároco da comunidade portuguesa de gati-
neau (Hull) A veio buscar, para que os nossos 
conterrâneos dessa comunidade, tenham, por 
sua vez a oportunidade de A venerar e viver as 
emoções que A sua presença, lhes irá inevitá-
velmente causar. 

tOny SArAgOÇA
ADmIN@AvOzDEpOrtugAl.cOm

QUE GÉNIO! - Expressão que usamos para dizer que 
ficámos cheios de raiva e de nervos perante alguma 
coisa que ouvimos e não pudemos responder à letra.
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conselHo euroPeu aProva acordo
de comércio livre com canadá
Os 28 Estados-membros da união Eu-

ropeia adotaram sexta-feira à noite o 
conjunto dos textos que compõem o acordo 
de comércio livre com o Canadá, anunciou o 
Conselho Europeu.

O acordo CETA será assinado no próximo 
domingo durante uma cimeira em Bruxelas, 
anucniou Donald Tusk, Presidente do Conselho 
Europeu. A UE está agora pronta para assinar 
o documento, cuja sigla em inglês é CETA. A 
assinatura do acordo tem estado bloqueada pela 
Bélgica, que o aprovou, por fim, depois de ter 
anexado uma declaração com a sua posição. O 
Governo federal belga esteve vários dias a tentar 
convencer a região francófona da Valónia, a re-
gião de Bruxelas-capital e a comunidade linguís-
tica francesa a anularem os seus vetos, que blo-
queavam a assinatura deste tratado pela Bélgica 
e, por arrasto, pela União Europeia.

O primeiro-ministro belga, Charles Michel, 
anunciou na quinta-feira ter sido atingido o con-
senso sobre o acordo de comércio livre da União 
Europeia (UE) com o Canadá, ao ser ultrapassa-
do o ‘veto’ da região francófona da Valónia.
Depois de assinado pela União Europeia e o 

Canadá, o tratado vai ser aplicado de maneira 
parcial e provisória, até que seja ratificado pelos 
parlamentos da Europa, o que pode levar anos.
A declaração belga, da qual a AFP obteve uma 

cópia, que divulgou na quinta-feira, reafirma que 
as diferentes entidades do reino vão guardar al-
gum controlo durante esta aplicação provisória, 
designadamente em matéria de agricultura.
O mecanismo de arbitragem que o tratado vai 

instituir em caso de conflito entre uma empresa 
multinacional e um Estado só ser aplicado de-
pois de o tratado ter sido ratificado pelo conjunto 
dos parlamentos dos Estados membros da UE, 
segundo a declaração.
Por outro lado, qualquer parlamento regional 

belga vai poder comunicar ao governo federal, 
durante o período provisório, “a sua decisão de-
finitiva e permanente” de não ratificar o tratado.

EscrItOrA pOrtuguEsA vAI à uNIvErsIDADE
DE OxfOrD DAr “AulA EspEcIAl”
A escritora portuguesa Isabel Stilwell vai dar “uma aula 

especial” sobre Filipa de Lencastre na Universidade de 
Oxford.Segundo um comunicado enviado às redações no 
dia 1 de novembro a escritora foi convidada para falar da 
primeira rainha que biografou, devido às suas ligações 
com o Reino Unido. Mãe da chamada Ínclita Geração, Fi-
lipa de Lencastre foi uma princesa inglesa que se tornou 
rainha de Portugal ao casar com D. João I. A instituição 

britânica, que tem um departamento dedicado exclusiva-
mente ao ensino de Estudos Portugueses e Brasileiros, 
oferece o livro ‘Philippa of Lancaster’ ao melhor aluno de 
português de cada ano. Com seis livros sobre várias rai-
nhas e princesas de Portugal e mais de 250 mil exem-
plares vendidos, Isabel Stilwell é considerada a autora de 
romances históricos mais lida em Portugal.

mArcElO cHEgA A cubA cOm
“grANDE curIOsIDADE”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
contou que desde adolescente acompanha à distância a 
figura de Fidel Castro, que no seu entender assinala “um 
certo tempo”, e afirmou que chega a Cuba com “grande 
curiosidade”. “Eu nunca estive em Cuba”, declarou Mar-
celo Rebelo de Sousa. 
“Não escondo que tenho 
uma grande curiosida-
de”, acrescentou, refe-
rindo que planeou várias 
vezes uma viagem a 
esta ilha das Caraíbas, 
mas nunca chegou a 
visitá-la.

Fidel Castro, que está 
com 90 anos, afastou-se 
do poder em 2006 por 
motivos de saúde, depois de quase meio século na chefia 
do Estado e do Governo de Cuba.Segundo o Presidente 
da República, esse possível encontro “é mais um aspeto 
pessoal, da experiência de encontrar alguém que, à sua 
maneira, era conhecido pelo jovem Marcelo Rebelo de 
Sousa, no tempo em que era adolescente”.
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Filarmónicas
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

ranchos Folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO T.:514.648.8343
cANA vErDE T.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO T.:450.681.0612
IlHAs DO ENcANtO T.:514.388.4129
rANcHO fOlc. sANtA cruz T.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406

igrejas
AssEmblEIA DE DEus T.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA T.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz T.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA T.:450.687.4035

lusItANA T.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD T.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl T.:450.681.0612
sANtA cruz - mONtrEAl T.:514.844.1011

escolas

Controle o seu peso. 
Sinta-se no seu melhor. 
Resultados garantidos. 

Pacote de experiência, 3 dias. 
cArlOs pAlmA

514-961-0770

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊncias
De Viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319
bruNO cOstA

Cel.: 514.885.4724
DANNy pENA

Cel.: 514.688.4576
pEDrO AlvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

jOEm cONtAbIlIstAs
4242 Boul. St-Laurent 

Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contabilista

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

www.acaixa.ca

serViços 
Financeiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

Dentista

eletriciDaDe

agÊncias
Funerárias

mercearias

monumentos

notários

PaDaria

renoVações

CâMbiO dO dólAr CAnAdiAnO
31 dE OutubrO dE 2016
1 EurO = CAd 1,476460

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

restaurantes

imPortaDores

notários

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

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

associações e clubes

AjuDA à fAmílIA T.: 514.982.0804
AÇÃO sócIO cOmuNItárIO T.: 514.842.8045
INtEgrAÇÃO E culturA lusO T.: 514.252.5233

centros

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

Companhia em paisagismo está à procura de 
homens com ou sem experiência com

carta de condução. 514-242-7649

Companhia em construção e paisagismo está à 
procura de empregados em serviço geral. 

514-977-7173

Precisa-se de pessoa para trabalhar na pastelaria. 
Boas condições.  514-522-5175

emPregos

sr. Kandji
vidente médium comPetente

muito sério no seu domínio. retorno do seu 
amado, amor, Problema Familiais, sucesso social, 

Património e negócios, emPresarial, 
exame e bom senso nos jogos, desenfeitiçar. 

resultados eFetivos em 3 dias, 
discrição assegurado.

tel.: 514.294.4309

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 um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

pAtrícIA: 514-814-0362

serViços
Restaurante português, procura cozinheiro/a com 
experiência para trabalhar aos fins-de-semana à 

noite. Tel: 514-816-8022

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorisação superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado a pé do novo Hospital. 2 

estacionamentos. $989,000 negociavel

†

M E M O r A n d u M
1º ANO DE sAuDADE

rOsA cArDOsO DE OlIvEIrA
Recordando com profunda 
saudade, a Sra. Rosa Car-
doso de Oliveira pelas pes-
soas amigas e familiares na 
liturgia do 1º ano em sufrá-
gio pela sua alma. 
Uma missa será celebra-
da na quinta-feira, dia 10 
de novembro de 2016, às 
18h30, na Igreja Santa Cruz 
situada no 60 Rachel oeste 
em Montreal.
Agradecemos antecipada-
mente todas as pessoas 
que se dignarem assistir a 
este ato religioso.

Marido e filhos

† mArIA ANtóNIA cANHOtO
1932-2016

Faleceu em Laval, no dia 28 de 
outubro de 2016, com a idade 
de 84 anos, a Sra. Maria Ca-
nhoto, natural de Borba, Alen-
tejo, Portugal, esposa do já fa-
lecido Sr. José Manuel Montez.
Deixa na dor sua filha Ana 
Paula (Filipe Morais), sua neta 
Kimberly, seu neto Jeffrey, seu 
cunhado António Monteiro, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a 
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 Boul. St Martin E., Laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira 3 de novem-
bro de 2016, das 15h às 19h. Haverá uma liturgia da 
palavra às 19h no salão. Será sepultada no mausoléu 
St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

mArIA DE jEsus OlIvEIrA
Faleceu em Montreal, a 29 de 
outubro de 2016, com a idade 
de 86 anos, a Sra. Maria de 
Jesus Oliveira, natural de Vila 
de Rabo de Peixe, São Mi-
guel, Açores, esposa do já fa-
lecido José Rebelo Andrade.
Deixa na dor seus/as filhos/as 
José (Filomena), Rosa (José 
Luís), João (Clara), Manuel 
(Lucília), António, Domingos 
e Jeremias, seus/as netos/as 
Melanie, Patrícia, Shawn (Ve-
rónica), Nancy (Franck), Billy 
(Andreanne), Eric (Jessica), Sarah (Marco), Philip 
(Adriana) e Patrick, seus/as bisnetos/as Ulryk, Jes-
sice, Vanessa, Aliya, Thomas, Chloé, Kelvin, Ariella, 
Ryan, Emrick, Nathan e Max, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será hoje, quarta-feira, 2 de novembro de 
2016 das 8h30 às 9h30, seguira-se-à o funeral às 10h, 
na igreja Santa Cruz. Será sepultada no cemitério No-
tre-Dame-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que será sexta-feira, 4 de novembro de 2016, às 
18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

Precisa-se de costureira a tempo parcial, 2 ou 3 
vezes por semana, para uma lavandaria no pla-

teau. 438-820-8332

NOvO rEstAurANtE
NA cOmuNIDADE pOrtuguEsA.

Precisa-se de um empregado/a de mesa
com experiência a tempo inteiro

514-843-6464 | 514-240-3912

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
grelha (GRILL MAN) a tempo inteiro. 438-764-4964

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de uma 
casa 2 ou 3 vezes por semana, e fazer limpeza e 
deve falar francês ou inglês. Eva: 514-831-5119

sr. taFa
vidente médium comPetente

muito sério no seu domínio. regresso ráPido 
e deFinitivo do seu amor, Problema Familiais, 

sucesso social, Património e negócios, emPre-
sarial, bom senso nos jogos, desenfeitiçar.
resultados eFetivos, discrição assegurado.

tel.: 438.988.7129
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 p j v E D
1-Manchester City 23 10 7 2 1
2-Arsenal 23 10 7 2 1
3-Liverpool 23 10 7 2 1
4-Chelsea 22 10 7 1 2
5-Tottenham 20 10 5 5 0
6-Everton 18 10 5 3 2
7-Watford 15 10 4 3 3
8-Man. United 15 10 4 3 3
9-Southampton 13 10 3 4 3
10-Bournemouth 12 10 3 3 4
11-Leicester City 12 10 3 3 4
12-Stoke City 12 10 3 3 4
13-Crystal Palace 11 10 3 2 5
14-Burnley 11 10 3 2 5
15-Middlesbrough 10 10 2 4 4
16-West Bromwich 10 10 2 4 4
17-West Ham 10 10 3 1 6
18-Hull City 7 10 2 1 7
19-Swansea City 5 10 1 2 7
20-Sunderland 2 10 0 2 8

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classiFicação

 p j v E D
1-Juventus 27 11 9 0 2
2-roma 23 11 7 2 2
3-Milan 22 11 7 1 3
4-Lazio 21 11 6 3 2
5-Napoli 20 11 6 2 3
6-Atalanta 19 11 6 1 4
7-Fiorentina 16 10 4 4 2
8-Torino 16 11 4 4 3
9-Cagliari 16 11 5 1 5
10-Genoa 15 10 4 3 3
11-Chievo 15 11 4 3 4
12-Sampdoria 14 11 4 2 5
13-Udinese 14 11 4 2 5
14-Internazionale 14 11 4 2 5
15-Bologna 13 11 3 4 4
16-Sassuolo 13 11 4 1 6
17-Pescara 7 11 1 4 6
18-Empoli 7 11 1 4 6
19-Palermo 6 11 1 3 7
20-Crotone 5 11 1 2 8

 p j v E D
1-Nice 29 11 9 2 0
2-Monaco 23 11 7 2 2
3-Paris SG 23 11 7 2 2
4-Guingamp 20 11 6 2 3
5-Rennes 20 11 6 2 3
6-Toulouse 18 11 5 3 3
7-Saint-étienne 17 11 4 5 2
8-Lyon 16 11 5 1 5
9-Bordeaux 16 11 4 4 3
10-Marseille 14 11 3 5 3
11-Angers 14 11 4 2 5
12-Dijon 13 11 3 4 4
13-Metz 13 11 4 1 6
14-Bastia 11 11 3 2 6
15-Nantes 11 11 3 2 6
16-Montpellier 11 11 2 5 4
17-Lille 10 11 3 1 7
18-Caen 10 11 3 1 7
19-Nancy 9 11 2 3 6
20-Lorient 7 11 2 1 8

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 23 9 7 2 0
2-RB Leipzig 21 9 6 3 0
3-TSG Hoffenheim 19 9 5 4 0
4-FC Köln 18 9 5 3 1
5-Hertha BSC 17 9 5 2 2
6-B. Dortmund 15 9 4 3 2
7-E. Frankfurt 15 9 4 3 2
8-SC Freiburg 15 9 5 0 4
9-Mainz  14 9 4 2 3
10-B. Leverkusen 13 9 4 1 4
11-B. M´gladbach 12 9 3 3 3
12-Schalke 04 8 9 2 2 5
13-FC Augsburg 8 9 2 2 5
14-Darmstadt 98 8 9 2 2 5
15-W. Bremen 7 9 2 1 6
16-Wolfsburg 6 9 1 3 5
17-FC Ingolstadt 2 9 0 2 7
18-Hamburger SV 2 9 0 2 7

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-R. Madrid 24 10 7 3 0
2-Barcelona 22 10 7 1 2
3-Sevilla 21 10 6 3 1
4-Atlético Madrid 21 10 6 3 1
5-Villarreal 19 10 5 4 1
6-Athletic 16 10 5 1 4
7-Real Sociedad 16 10 5 1 4
8-Eibar 15 10 4 3 3
9-Celta de Vigo 14 10 4 2 4
10-Las Palmas 13 10 3 4 3
11-Málaga 12 10 3 3 4
12-Espanyol 11 10 2 5 3
13-Real Betis 11 10 3 2 5
14-Valencia 10 10 3 1 6
15-Alavés 10 10 2 4 4
16-Leganés 10 10 3 1 6
17-Deportivo 9 10 2 3 5
18-Sporting Gijón 9 10 2 3 5
19-Osasuna 7 10 1 4 5
20-Granada 3 10 0 3 7

eSPanha
lIga BBVa

grupO A
  J P
1 Arsenal 3 7
2 Paris SG 3 7
3 L. Razgrad 3 1
4 FC Basel 3 1

grupO b
  J P
1 Napoli 3 6
2 Besiktas 3 5
3 Benfica 3 4
4 Dynamo Kyiv 3 1

2016/11/01 
FC Basel 15:45 Paris SG
L. Razgrad 15:45 Arsenal

2016/11/01 
Besiktas 13:45 Napoli
Benfica 15:45 D. Kyiv

grupO c
  J P
1 Barcelona 3 9
2 Man. City 3 4
3 B. M´gladbach 3 3
4 Celtic 3 1

grupO D
  J P
1 Napoli 3 6
2 Besiktas 3 5
3 Benfica 3 4
4 Dynamo Kyiv 3 1

2016/11/01 
Man. City 15:45 Barcelona
B. M´gladbach 15:45 Celtic

2016/11/01 
PSV 15:45 B. München

A. Madrid 15:45 FK Rostov

grupO E
  J P
1 Monaco 3 5
2 Tottenham 3 4
3 B. Leverkusen 3 3
4 CSKA Moskva 3 2

grupO f
  J P
1 Real Madrid 3 7
2 B. Dortmund 3 7
3 Sporting 3 3
4 L. Warszawa 3 0

2016/11/02 
Monaco 15:45 Moskva

Tottenham 15:45 Leverkusen

2016/11/02 
B Dortmund 15:45 Sporting
Warszawa 15:45 R. Madrid

grupO g
  J P
1 Leicester City 3 9
2 FC Kobenhavn 3 4
3 FC Porto 3 4
4 Club Brugge 3 0

grupO H
  J P
1 Juventus 3 7
2 Sevilla 3 7
3 Lyon 3 3
4 D. Zagreb 3 0

2016/11/02 
FC Kobenhavn 15:45 L. City
FC Porto 15:45 Club Brugge

2016/11/02 
Juventus 15:45 Lyon

Sevilla 15:45 D. Zagreb

3/11 Grp.B Astana 16:00 Olympiacos
 grp.A zorya 18:00 feyenoord
 Grp.F Sassuolo 18:00 Rapid Wien
 Grp.D Zenit 18:00 Dundalk
 Grp.C Anderlecht 18:00 Mainz
 Grp.C FK Qäbälä 18:00 Saint-Étienne
 Grp.F Athletic 18:00 Genk
 Grp.B APOEL 18:00 Young Boys
 Grp.A Fenerbahçe 18:00 Manchester United
 Grp.E Austria Wien 18:00 Roma
 Grp.D Maccabi Tel Aviv 18:00 AZ Alkmaar
 Grp.E Astra Giurgiu 18:00 Plzen
 Grp.L Villarreal 20:05 Osmanlispor
 Grp.L FC Zürich 20:05 Steaua Bucuresti
 Grp.K Southampton 20:05 Internazionale
 Grp.G Panathinaikos 20:05 Standard Liège
 Grp.K Sparta Praha 20:05 Hapoel B. Sheva
 Grp.H Braga  20:05 Konyaspor
 Grp.H Gent 20:05 Shakhtar Donetsk
 Grp.I Nice 20:05 Red Bull Salzburg

F1: lewis Hamilton vence gP no méxico
e adia Para o brasil a decisão Final

não foi desta que o Mundial 
de Pilotos ficou decidido pois, 
mais uma vez o grande pré-
mio do México foi vencido por 
lewis Hamilton, o britânico 

colocou mais emoção no campeonato, levan-
do para interlagos 19 pontos de diferença e 
quem sabe a decisão final.
Nico Rosberg em segundo e uma confusão in-

crível no final da prova  para se apurar verda-

deiramente quem subiria ao pódio em terceiro. 
Verstappen chegou em terceiro, mas usou uma 
manobra ilegal para se defender de Vettel e após 
a corrida, antes do pódio, a direção de prova pu-
niu o holandês e a terceira posição  ficaria para  
Vettel. Com isso a quarta posição pertenceria a 
Ricciardo e Verstappen cairia para quinto. Como 

tudo isso não bastasse os Comissários da prova 
mais tarde analisando a manobra perigosa de 
Vettel, contra Daniel Ricciardo decidiram punir 
assim ao mesmo tempo o piloto da Ferrari em 10 
seg. Vettel frustrado usou palavras feias contra 
Charlie Whiting  pedindo-lhe desculpa imedia-
tamente após ter terminado a corrida. Com todas 
estas trocas e punições o terceiro lugar na corrida 
acabou por pertencer a Ricciardo, o quarto lugar 
para Verstappen e o quinto para Vettel. “Primei-
ramente, o Lewis fez um trabalho melhor nes-
te fim de semana”, disse categoricamente Nico 
ROSBERG “Ele foi para fora (na pista) em pri-
meiro e saiu primeiro, de modo que isso é ok. 

Além disso, para mim não havia mui-
ta coisa a  acontecer. O segundo lugar 
foi o que eu consegui e eu tenho que 
viver com isso. Lewis foi mais rápido 
e mereceu a vitória”, completou. Na 
largada, Hamilton manteve a ponta, 
não deixando de ir à relva na primeira 
curva mas  Rosberg também foi para o 
mesmo lugar que o companheiro, e as-
sim mantiveram as mesmas  posições. 

As manobras de Verstappen e de Vettel entra-
ram imediatamente em investigação por parte 
dos Comissários da Prova 
Resultados finais:1-Lewis Hamilton;2-Nico 

Rosberg; 3-Daniel Ricciardo. Próximo encon-
tro dentro de duas semanas no grande pré-
mio do brasil.

HÉldEr diAS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

em duelo de Portugueses, 
bruno Fernandes bate joão mário

inter de Milão voltou a perder e já está a 13 
pontos do líder. O inter de Milão não atra-

vessa um grande momento e voltou a perder, 
desta feita diante do Sampdória, por 1-0. 
O jogo da 11.ª jornada da fase de grupos da Se-

rie A teve Bruno Fernandes como titular no Está-
dio Comunale Luigi Ferraris, tal como aconteceu 
com João Mário na formação visitante. Fabio 
Quagliarella, ainda na primeira parte, quando 
faltava um minuto para o fim do jogo, fez o tento 
da partida. Com este resultado, as duas equipas 
estão no 11.º posto da tabela classificativa, am-
bos com 14 pontos, a 13 do líder, Juventus.
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GRUPO EstE J P
1-NY Red Bulls 34 57
2-New York City FC 34 54
3-toronto FC 34 53
4-DC United 34 46
5-Impact Montréal  34 45
6-Philadelphia Union 34 42
7-NE Revolution 34 42
8-Orlando City 34 41
9-Columbus Crew 34 36
10-Chicago Fire 34 31

major league Soccer

GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 34 60
2-Colorado Rapids 34 58
3-LA Galaxy 34 52
4-seattle sounders 34 48
5-sporting KC 34 47
6-Real salt Lake 34 46
7-Portland timbers 34 44
8-Vancouver Whitecaps 34 39
9-sJ Earthquakes 34 38
10-Houston Dynamo 34 34

1-Palmeiras 67 33 20 7 6 56 30
2-Flamengo 62 33 18 8 7 47 33
3-santos 61 33 19 4 10 51 28
4-Atlético Mineiro 60 33 17 9 7 56 42
5-Botafogo 54 33 16 6 11 41 35
6-A. Paranaense 51 33 16 3 14 33 28
7-Corinthians 50 33 14 8 11 44 34
8-Grêmio 49 33 13 10 10 36 34
9-Fluminense 48 33 13 9 11 41 37
10-Ponte Preta 45 33 13 6 14 42 48
11-Chapecoense 43 33 10 13 10 44 52
12-são Paulo 42 33 11 9 13 32 32
13-Cruzeiro 41 33 11 8 14 38 42
14-sport 40 33 11 7 15 42 50
15-Coritiba 39 33 9 12 12 36 37
16-Internacional 38 33 10 8 15 32 37
17-Vitória 36 33 9 9 15 40 46
18-Figueirense 33 33 7 12 14 28 42
19-América Mineiro 27 33 7 6 20 21 50
20-santa Cruz 24 33 6 6 21 36 59

  P J V E D GM Gs

1-Portimonense 33 13 10 3 0 30 11
2-Desp. Aves 26 13 7 5 1 22 13
3-santa Clara 26 13 8 2 3 17 12
4-Benfica B 24 13 7 3 3 16 13
5-Penafiel 22 13 6 4 3 13 11
6-Cova da Piedade 22 13 6 4 3 15 14
7-Académica 20 13 5 5 3 12 8
8-FC Porto B 19 13 5 4 4 16 16
9-Vizela 19 13 4 7 2 13 11
10-sporting B 18 13 5 3 5 22 23
11-Gil Vicente 17 13 3 8 2 10 9
12-U. Madeira 17 13 4 5 4 9 10
13-Fafe 15 13 3 6 4 16 20
14-Braga B 14 13 2 8 3 16 14
15-Ac. Viseu 14 13 3 5 5 12 14
16-sp. Covilhã 14 13 3 5 5 11 14
17-V. Guimarães B 13 13 4 1 8 13 21
18-Varzim 13 13 3 4 6 15 18
19-Famalicão 13 13 3 4 6 15 20
20-Leixões 9 13 1 6 6 9 12
21-Freamunde 9 13 1 6 6 11 15
22-Olhanense 2 13 0 2 11 15 29

  P J V E D GM Gs

1-Benfica 25 9 8 1 0 22 4
2-FC Porto 20 9 6 2 1 18 4
3-Braga 20 9 6 2 1 15 8
4-sporting 18 9 5 3 1 17 10
5-V. Guimarães 17 9 5 2 2 17 11
6-Chaves 13 9 3 4 2 9 8
7-Rio Ave 11 9 3 2 4 10 13
8-Feirense 11 9 3 2 4 8 15
9-Marítimo 10 9 3 1 5 5 9
10-Boavista 10 9 2 4 3 9 11
11-V. setúbal 10 9 2 4 3 8 9
12-Paços Ferreira 9 9 2 3 4 12 15
13-Belenenses 9 9 2 3 4 7 12
14-Estoril Praia 8 9 2 2 5 7 13
15-Arouca 8 9 2 2 5 6 12
16-Nacional 8 9 2 2 5 8 13
17-Moreirense 8 9 2 2 5 7 12
18-tondela 6 9 1 3 5 6 12

  P J V E D GM Gs

reSultAdoS
28/10 Benfica 3-0 P. Ferreira
  Nacional 0-0 Sporting
29/10 Tondela 1-2 Moreirense
  Setúbal 0-0 FC Porto
  Boavista 0-0 E.Praia
30/10 Arouca 1-0 Marítimo
  Rio Ave 0-3 Guimarães
  Braga 2-1 Belenenses
31/10 Chaves 1-1 Feirense

04/11 V. Guimarães 16:30 Nacional
05/11 Estoril Praia 12:00 Tondela
  Paços Ferreira 12:00 Chaves
  Feirense 14:15 Belenenses
  Rio Ave 16:30 Boavista
06/11 Moreirense 11:00 V. Setúbal
  FC Porto 13:00 Benfica
 Sporting 15:15 Arouca
  Marítimo 15:30 Braga

PrÓXimA JornAdA

no sábado, o Cam-
peonato brasileiro 

deu início à sua 33ª ro-
dada, talvez a mais disputada até o mo-
mento. quem se deu melhor nessa dispu-
ta tão grande foi a equipa que menos luta 
pelo título, mas que apresentou o futebol 
mais constante das últimas rodadas. 
Primeiro, Flamengo e Atlético Mineiro 

se enfrentaram no Mineirão, estádio que 
recebeu o jogo histórico entre Brasil e 
Alemanha(1x7) na Copa do Mundo 2014. 
E realmente o ambiente é de muitos golos. 
O Flamengo(2º colocado), abriu o placar 
aos 32 do primeiro tempo, com belo golo 
de Diego. E seu antigo companheiro Robi-
nho, que já atuou pelo Real Madrid e hoje 
está no Brasil, empatou a partida aos 36 do 
segundo tempo, colocando fogo no jogo. E 
esse fogo tomou conta do público quando 
o argentino Lucas Pratto desempatou para 
o Atlético Mineiro. Esse resultado ia co-
locando os mineiros na segunda posição, 
mas o peruano Paolo Guerrero acabou com 
a festa atleticana. Aos 44, o avançado do 
Flamengo aproveitou chute mal executado 
por Diego e afundou o guarda-redes Vítor 
dentro da baliza. A bola ainda bateu no fer-
ro direito antes de entrar com violência. 

Emocionante até o último minuto para os 
quase 50 mil pagantes...
O Palmeiras foi jogar já sabendo do re-

sultado dos rivais. Caso vencesse, abriria 
8 pontos para o Flamengo e já poderia so-
nhar com o título bem antes da hora. Mas 
no Brasileirão as coisas não funcionam 
como na Europa. O Santos preparou-se 
para enfrentar o líder. A equipa completou 
um mês sem perder, enquanto o Palmeiras 
tinha uma sequência de 15 jogos invicto, 
porém, não vencia o Santos em seu estádio 
desde 2011. E assim continuou... 
Em um jogo de poucas oportunidades, 

os santistas controlavam melhor suas in-
vestidas à meta do adversário. Nos contra-
-ataques, os palmeirenses não conseguiam 
fazer a bola chegar ao avançado Gabriel 
Jesus. O golo do Santos saiu em cruzamen-
to da esquerda. O guarda-redes reserva Vi-
nícius Silvestre interceptou a bola em cima 
do próprio defensor e acabou fazendo-a so-
brar para Copete , que apenas a empurrou 
para o fundo da baliza. Placar mínimo, mas 
3 pontos na tabela! Assim o Santos ultra-
passou o Atlético e agora é o mais novo 3º 
colocado, com apenas 1 ponto do segundo 
e 6 do líder. E aí, quem será que vai levar o 
Brasileirão? Alguém tem um palpite? 
no compeonato em portugal
O Benfica se isola cada vez mais na lide-

o Futebol esta semana
lEAndrO
MEndOnÇA

rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm rança da Liga Portuguesa. Na última sexta, 
os ‘Encarnados’ enfrentaram o Paços de 
Ferreira dentro do Estádio da Luz e vence-
ram sem dificuldades(3x0).
Com atuação de gala do avançado Gon-

çalo Guedes, o Benfica abriu o placar após 
levar um sufoco da equipa forasteira. Eder-
son precisou trabalhar bastante até os 20 
minutos. Mas depois do ímpeto dos ‘Cas-
tores’ ser contido, Gonçalo perdeu chance 
clara aos 21 minutos e se redimiu aos 26, 
quando recebeu belo passe na direita e co-
locou a bola dentro da baliza em um rema-
te que mais parecia uma ‘bomba’.
O Benfica continuava atacando com o gre-

go Mitroglou, Salvio, Pizzi e Guedes, mas 
a bola sempre parava no guarda-redes De-
fendi. Mas de tanto tentar, os ‘Encarnados’ 
fizeram mais um com Sálvio, aos 19 do 2º 
tempo, em uma bela jogada pela esquerda, 
cruzamento rasteiro, um corta-luz de Mi-
troglou e remate certeiro do avançado.
Na segunda etapa Rui Patrício apareceu 

para fazer uma defesa sensacional. Após 
cruzamento da esquerda, o guarda-redes ia 
saindo para fazer uma intervenção, mas a 
bola foi em direção à meta. O guarda-re-
des defendeu, a bola foi ao ferro, bateu em 
cima da linha e saiu. Sorte do Sporting... 
Aos 86, de novo Rui Silva salvou o Nacio-
nal após defender cabeçada de Rúben Se-
medo dentro da área. Um verdadeiro show 
dos guarda-redes de ambas as equipas. 
No domingo, o Porto foi ao Estádio do 

Bonfim enfrentar o Vitória de Setúbal. Mas 
a partida ficou marcada por reclamações 
das duas equipas e não por golos.
Futebol em Montreal
O Montreal Impact fez uma campanha 

irregular na Temporada Regular da MLS, 
mas na última semana parece ter encon-
trado o caminho das vitórias. Na quinta 
feira, jogando seu primeiro playoff, foi a  
Washington enfrentar o DC United. Os ca-
nadenses abriram 4 a 0 no time americano 
e deixaram o público de queixo caído. O 
avançado Mancosu teve uma atuação bri-
lhante e não deu chances ao guarda-redes 
Hamid. O DC United ainda diminuiu do 
tempo extra ao fazer dois golos. Os cana-
dianos comemoravam a classificação para 
as meias-finais da Conferência Leste. Mas 
não dava para comemorar demais, já que a 
equipa azul e preto teria pela frente o pri-
meiro colocado na primeira fase da Liga. 
Talvez fosse sonhar alto demais vencer o 
todo poderoso New York Red Bulls, mes-
mo no Saputo Stadium. E quem disse que 
sonhar não custa nada?
Com o resultado o Montreal impact vai 

enfrentar a equipa nova iorquina fora 
de casa com a vantagem do empate. Se-
ria possível chegar à final? O sonho está 
cada vez mais próximo...
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de acompanhamento,
assegurando da

perenidade

100 anos

6893, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec  H1N 1C7
514 255-6444
1-844-355-6444

info@rsfa.ca
www.rsfa.ca Langelier

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE ONT

LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À UNE MESSE COMMÉMORATIVE QUI SERA

CÉLÉBRÉE 

LE DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 À 13 HEURES

MAUSOLÉE-COLUMBARIUM SAINT-FRANÇOIS.

CETTE CÉRÉMONIE SERA PRÉSIDÉE PAR 

PÈRE JEAN-PAUL BARS, C.M.F., VICAIRE À NOTRE-DAME D'ANJOU.

En espérant que vous serez des nôtres.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, 
POR FAVOR CONSULTE O 
NOSSO SITE WEB: 

RSFA.CA

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
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