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Frankenstrump,
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uma

menos conhecida de

história

Mary Shelley

Ricardo
Araújo Pereira
Era óbvio que, apesar de parcialmente composto de palha, mesmo
assim faltavam-lhe habilitações
para ocupar sequer o cargo de espantalho num campo de milho.
O meu nome é Victor Frankenstrump e estudei
ciências na universidade de Ingolstadt. Ao longo da
minha frequência universitária pude aperceber-me
de que Ingolstadt é uma cidade com bastantes consoantes. Não há muito mais aspetos notáveis nesta
aborrecida localidade, pelo que os meus amigos e
eu resolvemos dedicar-nos com algum afinco ao alcoolismo. Numa noite de tempestade, um dos meus
colegas apostou que eu não era capaz de criar um
monstro feito de partes de cadáveres humanos e cérebro de gorila. Aceitei a aposta e fomos imediatamente para o cemitério pilhar sepulturas. Tínhamos
alguma experiência no assunto porque essa tinha
sido, precisamente, a atividade em que tinham consistido as praxes da universidade no ano anterior.
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Levámos os cadáveres para o laboratório da universidade e compusemos um corpo bastante grotesco,
mas ainda assim razoavelmente parecido com o de
um ser humano. A cabeça era especialmente estranha, porque pertencia a um homem que tinha morrido com um ataque de icterícia, e o rosto tinha agora
um tom alaranjado, exceto ao redor dos olhos, onde
era cor-de-rosa. Foi impossível obter o cérebro de
um gorila, mas entretanto ocorreu-me que meu tio,
Amílcar Frankenstrump, falecido na semana anterior, tinha a mundividência de um primata. O cérebro de meu tio era demasiado pequeno para a caixa
craniana do monstro, de modo que preenchemos o
resto do espaço com palha, para que não chocalhasse. Depois de cosidas as partes do corpo, levámos
o monstro para um descampado e atámo-lo a um
pára-raios, esperando que a descarga eléctrica de
um relâmpago lhe desse vida. O relâmpago atingiu-o em cheio na cabeça, o que fez com que parte da
palha que se encontrava no interior do crânio saísse. Quando se levantou, o monstro estava zangado
mas decidido. Disse que “o lugar das gajas era na
cozinha”, que “isto precisava era de um Salazar em
cada esquina”, que “estrangeiros é na terra deles”, e
que tinha uma vontade incontrolável de governar os
Estados Unidos da América. Rimos bastante, porque
era óbvio que, apesar de parcialmente composto de
palha, mesmo assim faltavam-lhe habilitações para
ocupar sequer o cargo de espantalho num campo
de milho.
Talvez pudesse fazer carreira como atração de feira, mas nunca conseguiria estar perto de ser eleito para a Casa Branca. Fomos descansados beber
mais uma garrafa de absinto, finda a qual sentimos
alguma vontade de votar nele. Mas temos a certeza
que passa após uma boa noite de sono.
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A

liberdade efetiva da imprensa
e os direitos de cidadania

Há muito tempo que venho dizendo e repito, que existe por aí uma
central contra as mais inocentes pessoas do mundo. A liberdade de
imprensa no Canadá, teve esta semana a palavra de apoio do primeiro
ministro do Quebec e do Canadá. «será que não sabiam de nada?»,
deixam-me perdido diante da folha de papel em que me tinha prometido registar a espionagem sobre o trabalho dos jornalistas.
Não é a primeira vez no Canada, que alguns representantes máximos eleitos pelo povo vêem mal a liberdade de imprensa, tentando através de complexos meios ocultar a visão e a independência da comunicação social, que
tem o dever de garantir a informação a todos os cidadãos. As chamadas
fontes são importantes para o trabalho dos jornalistas e a lei já prevê os
limites nos casos de segredo de justiça em fase de investigação por parte
do poder policial e judicial.
As sombras são escolhidas para intimidar as fontes, com espumoso champanhe e assim se esconde os mistérios na sociedade, enquanto o espetáculo
nas instituições públicas e privadas prossegue lentamente. O Estado não
pode criar uma transformação social através da transferência de instituições para dentro de outras, criando a ilusão de que as Câmaras mandam
na polícia. A dimensão das forças policiais são da responsabilidade do Governo.
Tento imaginar as famílias dos jornalistas, agora de olhos tristes num
esforço para esconder o sofrimento, ao saberem que ao cumprirem as suas
tarefas normais da vida, a polícia se encontrava por toda a parte a vigiar
todos os movimentos de um seu familiar. A polícia apoiada pelo poder e o
poder agora afirma nada saber? E por causa das dúvidas, já chegou mais
uma comissão de inquérito... porque os governos devem tratar de proteger
a vida quotidiana dos seus cidadãos e com este engenho, vai dar muito
mais dinheiro a ganhar «às chamadas comissões independentes»?
Quanto à polícia as suas regras sociais enfraqueceram. Assim talvez tenham mais tempo para a propensão de instalarem mais uns radares e câmaras de velocidade nas vias públicas para punir o cidadão cumpridor dos
seus deveres, mas que um dia mais apressado sabes-se lá porquê, desrespeitou a lei sem provocar perigo... Porque os cálculos da velocidade na
estrada está feito para render milhões de dólares. Vivemos numa prisão
de portas abertas, em nome da segurança. O Canadá de hoje está cheio de
polícias, tecnologia e serviços de segurança desinibidos de que, o que quer
que os governos e os meios de comunicação digam publicamente: não é o
cumprimento da lei que está em causa desde que devidamente justificada,
mas é óbvio que por detrás da lei, ganha forma a força para manter a ordem
caseira e nessa crença é declarada a força excessiva sempre em nome de
proteger a vida quotidiana dos cidadãos. É uma retórica concebida para
estarrecer os cidadãos, mais do que para os ajudar. Com que objetivos?
Isso deixarei ao vosso raciocínio.
Poucas coisas são mais perigosas do que impérios correndo atrás dos
seus próprios interesses e acreditando que, ao fazê-lo estão também a
fazer um favor aos cidadãos. A capacidade tecnológica das autoridades públicas e privadas para controlar, escutar e vigiar os habitantes
conversas e ler os seus e-mails é enorme. Mas poderá algo ser feito
para controlar esta situação?
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Paradoxos Do Mundo Moderno
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

unca o mundo foi tão
desenvolvido tecnologicamente, e nunca o homem
passou por tantos transtornos psíquicos. Nunca tivemos
tantos meios para obtermos conforto—carro,
telefone, frigorifico, mas nunca o homem se
sentiu tão desconfortável mentalmente.
Nunca tivemos tantos meios de prazer—televisão, internet, cinema—,mas nunca o homem
foi tão triste. A sociedade moderna transformou-se numa fábrica de stress. E nós vivemos neste
mundo maluco! O que fazer? Mudar de planeta
não é possível! Viver como um eremita isolado do
mundo não adiantará, pois levaremos os nossos
problemas para onde formos. Refugiar-se no álcool e nas drogas, como muitos jovens fazem, só
aumenta a miséria e destrói a vida. Esconder-se,
como muitos adultos, atrás da conta bancária e do
estatuto social e fingir que nada está a acontecer,
estaremos a fugir à realidade.
Vivemos num mundo complicado. Mas não tentem fugir dele. É nele que devemos realizar-nos,
ser felizes e saudáveis. A luz só é bela quando
ilumina a escuridão. Vejamos...Havia uma pessoa

Coisas

do

Corisco

jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

D

que dormia mal porque morava num porão escuro. Ela pensou colocar uma lâmpada no quarto.
Depois de muito trabalhar, contratou um electricista e colocou a tão desejada lâmpada. Antes de
a acender, pensou: “Agora, finalmente vou dormir
tranquilo”. Ao acendê-la, teve uma surpresa. Perdeu o sono. Porquê? Porque a luz expôs a realidade que ele não via: a sujidade, os insectos e as aranhas. Só descansou depois de uma bela limpeza.
Infelizmente, alguns preferem o escuro! Tenham
coragem para acender a luz no vosso porão e fazer
uma limpeza na vossa vida. Esta história revela
que, ao longo da vida descobrimos que não somos
tão saudáveis quanto pensamos. A luz vai brilhar.
Talvez haja algum desconforto inicial ao depararmos com a nossa realidade. Mas alegrar-nos-emos
ao usar as leis da psicologia para reconquistarmos
uma vida feliz. Com elas, podemos encontrar alegria na dor, esperança na tempestade, segurança
nas tormentas. Podemos aprender a cantarolar, a
brincar e a viver com paixão e prazer. Mas antes
de as estudar, deixem-me dar-lhes um recado.
O principal objetivo destas leis não é tratar
doenças, mas abrir as janelas da vossa inteligência. Que janelas? As janelas que arejam o
vosso potencial intelectual e a vossa capacidade de amar a vida e tudo o que a promove.

evido ao meu trabalho
não tive tempo de ir às
várias “aparições” da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, mas não me impediu de
seguir através dos vários meios de comunicação social toda a Sua perigrinação em terras do Quebeque, em Montreal e Laval, sempre muito bem acompahada por muitíssimos
peregrinos e os padres José Maria de Santa
Cruz e Carlos de Laval.
Todos os anos eu tenho o costume de fazer
uma perigrinação ao cemitério de Notre Dame
des Neiges e como vocês devem saber também
lá está uma imagem de Fátima, mas esta não é
peregrina, coitada, mas contudo isso não deixa
de ter fiéis que por lá passam e deixam terços,
fotos e também uns dinheirinhos, poucos... mas
vá lá.
Estou vos falando disto porque eu mais a conversada fazemos sempre no início da temporada de mota um passeio para ver os nossos falecidos, e por acaso já lá temos uns poucos, e por
coincidência estão mesmo ao lado da imagem
não peregrina. No início em maio ou junho, da

temporada das motas e no fim por lá passamos
religiosamente no mês de novembro, mês dos
mortos. Sempre de mota, aquele sossego e os
“atalhos” do cemitério nos dá um ...como explicar... um bem estar de respirar os perfumes daquele lugar, ver as famílias a embelezar a campa dos seus falecidos.
O cemitério de ano para ano fica diferente,
e como em Montreal e outras cidades estão a
construir muitas torres de condominos está
também aparecendo cada vez mais espaços para
enterrar ou pôr nas gavetas, como diz o nosso povo. Mas também, eu não sei se os miliões
de leitores destas coisas sentem a mesma coisa
quando vão ao cemitério, ao correr dos anos até
parece que cada vez que passeio nos “atalhos”
do cemitério estou a visitar o meu próximo
apartamento ou condomínio.
Toda gente quer ir para o Céu mas ninguém
quer morrer. Eu também não tenho pressa
mas uma coisa é certa para lá é que caminhamos nós todos.....ricos ou pobres, velhos
ou novos.

Associação
Portuguesa

do Canadá

São Martinho
Sexta-feira,
11 de novembro

Rojões ou dourada grelhada
Batata doce, castanhas,
figos, e claro, bom vinho!
Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;
J. Fernandes 514 501-1278;
C. Rosário 514 255-4849 ou pelo facebook

Agenda comunitária

Festa

de

São Martinho

Festa

em

Memória

Organiza-se a festa de São Martinho no dia 19 de novembro 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.

dos falecidos

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga
organiza uma festa em Memória dos falecidos, Norberto
Lima, Teresa Pereira, Jorge Toledo, Maria de Sousa e João
Asis, com jantar e baile, 12 de novembro às 19h na sua
sede. Ementa: “Potage du moment”, “Ramée cabotière”,
Penne Amor do mar e sobremesa “Passage du ciel”. Para
reservas: 514-251-9791 ou 514-817-5875.

Festas

em

Anjou

Sábado 12 de novembro às 19h, Noite de S. Martinho
com animação e concurso de vinhos. Sócio 25 castanhas
N/S 30 castanhas, crianças 15 castanhas. 514-616-5698.

Concerto “Diálogos”

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal
tem o prazer de anunciar que no próximo dia
23 de novembro terá lugar, em Montreal, o concerto “Diálogos” da pianista portuguesa Ana Beatriz Ferreira. Entre outros objetivos, este evento pretende dar a
conhecer a música clássica portuguesa e vários dos seus
compositores, por via de um “diálogo” entre compositores
portugueses e europeus de diferentes épocas e períodos
musicais. O concerto insere-se nas atividades culturais do
Consulado-Geral de Portugal em Montreal apoiadas pelo
Camões, I.P., contando também com o patrocínio da Caixa Desjardins Portuguesa. Mais se informa que a entrada
é livre, devendo os interessados solicitar o seu bilhete de
ingresso no Consulado-Geral de Portugal em Montreal ou
na Caixa Desjardins Portuguesa. O concerto terá lugar no
dia 23 de novembro, às 19h30, na Chapelle Historique du
Bon-Pasteur (100, SHERBROOKE E., MTL, QC H2X 1C3).

São Martinho no Clube Oriental
Clube Oriental celebra o tradicional São Martinho dia 19
de novembro pelas 19 horas com o DJ Lucky. Não percam
este dia tão especial que é o São Martinho no Oriental
esperamos por vós. Já recebemos marcações para o Ano
Novo lugares limitados.

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES

rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
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Viver

4ª-feira 9 de NOVEMbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Filhos da Nação
5:33 O Outro Lado
6:24 Números do Dinheiro
7:15 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:14 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:47 Agora Nós
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:04 Os Boys
21:50 Os Nossos Dias
22:35 ESPECIAL 3
23:28 Notícias do Atlântico
0:29 Hora dos Portugueses
0:42 Os Boys
5ª-feira 10 de NOVEMbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:32 Grande Entrevista
6:28 Janela Indiscreta
6:58 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:18 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Dentro
21:15 Grande Área
22:15 Fatura da Sorte
22:30 Hora dos Portugueses
22:45 Notícias do Atlântico
23:45 5 Para a Meia-Noite
6ª-feira 11 de novembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:45 Manchetes 3
20:15 Sexta às 9

21:00
21:45
22:30
22:45
23:30
0:30
0:45

Miúdo Graúdo
Os Nossos Dias
Hora dos Portugueses
Números do Dinheiro
Notícias do Atlântico
Hora dos Portugueses
Miúdo Graúdo

Sábado 12 de novembro
1:30 No Ar
1:56 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Network Negócios 2016
6:20 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
10:00 Sociedade Civil
11:00 Podium
11:30 Programa a designar
12:00 Atlântida- Açores - 2016
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Eleições nos EUA
Decisão Nacional
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Miranda do Corvo
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
21:00 Sagres e Maldita
Network Negócios 2016
21:45 Donos Disto Tudo
22:15 Cá Por Casa com
Herman José
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 O Princípio da Incerteza

no

Oeste

duzem os amantes do sol e do mar. Para os mais
aventureiros os que gostam de surf, bodyboard,
jorge matos
windsurf e pesca desportiva esta é uma zona de
excelência, são mais de 20 quilómetros de costa com clima ameno. Desde o ambiente urbano
de facto, um privilégio ao rural dos contrastes das verdes campinas, ao
viver aqui. No Oeste casario branco e azul do mar, esta pequena mas
pode desfrutar de magníficas grande região é cheia de gente hospitaleira.
paisagens, onde o mar toca às serras e o cam- O Oeste e uma região com muitos costumes e
po se une com cidades cheias de história com tradições juntamente com um vasto património
que o embelezam. Existe um fantástico contraste
tantas tradições para jamais esquecer.
jmatos@avozdeportugal.com

É

DOMINGO 13 de novembro
1:30 Palavra aos Diretores
2:02 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:24 Visita Guiada
6:58 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
10:30 Agora Nós
11:45 Programa a designar
12:15 Animais Anónimos
12:45 Altitude - A Natureza
da Serra da Estrela
13:45 Diga Doutor
14:30 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Portuguese in California
21:00Sociedade Recreativa
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 Decisão Nacional
23:15 Notícias do Atlântico

Na linha da Costa do Oeste encontram- se algu- entre um património que floresce para melhorar
mas das mais belas praias de Portugal. Da Nazaré a qualidade de vida das suas gentes e o patrimóa Torres Vedras, as praias da Costa de Prata se- nio que escreveu as suas histórias.
Para além de tudo isto os eventos de renome
como
o Mercado Medieval, o Festival de chocoCLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
late, o Óbidos Vila Natal, a Exposure, a festa de
Nossa Senhora da Boa Viagem, o festival do Vinho e da Pera Rocha, entre muitos outros, fazem
do Oeste muito mais do que um destino turístico.
Alain Côté O.D.
A gastronomia é rica e cheia de história. O
Optometrista
comércio, a indústria e os serviços são variaExames da vista - Óculos - Lentes de contacto
dos. Estes são motivos mais do que suficientes para se dizer sem hesitações, que viver no
Oeste é um privilégio.
4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Tel.: 514 849-9966

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição:

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Grande
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noite de fados na

Ecmartins@avozdeportugal.com

Elizabeth
Carreiro
Martins

A

associação
Portuguesa do
Canadá celebra
este ano o seu sexagésimo aniversário e para comemorar realizou este
ano vários bons eventos. Porém
nenhum tão maravilhoso quanto a
noite de fados do passado sábado
que sublinhou em grande estas seis
décadas ao serviço da comunidade.
A A.P.C. vibrou com o fado,
esta nossa canção nacional que a

deira vinda diretamente de Portugal.
Ambas estiveram acompanhadas por
Joe Medeiros na guitarra portuguesa
e Luís Costa na guitarra clássica.
Após um jantar farto e delicioso,
Suzi subiu ao palco com os guitarristas e apesar de estar adoentada deu
provas dum grande profissionalismo
e mostrou mais uma vez que esta nossa cidade tem muitos bons fadistas.
Enquanto isso Claúdia aguardava no
escritório, e longe da mira, que chegasse a sua hora.
Passava ligeiramente das dez da noite quando a fadista oriunda de Trás-os-Montes apareceu dramaticamente
no fundo da sala cantando um fado “a

APC

inesquecível de fados.
Desceu do palco várias vezes para
aproximar-se das pessoas e conversar com elas mostrando um grande à
vontade. Foi um espetáculo intimista
como aqueles das grandes casa de fados em Alfama ou no Bairro Alto.

Durante duas horas cantou, encantou e seduziu a plateia com a sua voz,
talento e simpatia. Fez algumas confidências e até se emocionou ao contar
porquê tinha escolhido fazer do fado
a sua vida. Menina do seu pai, ia com
ele durante as férias de verão para as
vinhas que a família tinha entre Vila
Real e Régua. Para ajudar a passar as
horas o pai cantava fados e Cláudia
escutava. Quis mostrar ao pai que
ele não cantava muito bem e que era
capaz de cantar melhor do que ele.
Pôs-se a escutar muitas cassetes de
U.N.E.S.CO. declarou património
cultural imaterial da humanidade em
2011. As artistas convidadas foram
Suzi Silva de Montreal e Claudia Ma-

capella” ou seja sem acompanhamento musical. Passou por entre a assistência e subiu ao palco para regalar
todos os presentes com uma noite

Amália para aprender, até que um
dia surpreende o pai cantando “Boa
noite solidão”. Continuou a cantar
fado mas sem intenção de fazer dele
a sua carreira porque pensava mais
sensato estudar direito na faculdade.
Foi o pai que a fez mudar de ideia ao
dizer-lhe que já havia muitos bons advogados em Portugal e que ela seria
mais feliz seguindo a sua verdadeira vocação, o Fado. Infelizmente o
seu pai faleceu antes de ver a Cláudia
pisar o palco pela primeira vez mas
tanto ela como eu acreditamos que
ele viu do além todos os seu concertos. Lançou no museu do Douro o seu
primeiro álbum com temas originais
intitulado “Fado fora de portas”. Com
o seu inegável talento e carisma levou o seu fado para fora de Portugal,
a lugar distantes como a China onde
irá regressar brevemente. Quem não
teve o privilégio de ouvir a Cláudia
na A.P.C., não deve perder a última
oportunidade que será no dia 13 de
novembro no restaurante Solmar. É
a sua segunda visita a Montreal mas
não será a última com certeza. A Associação Portuguesa do Canadá e o
Jornal a Voz de Portugal desejam-lhe
as maiores felicidades e muito sucesso.
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Depois de mais de 20 anos em Montreal, a hora da despedida não tem mais encanto

Luís Aguilar: de Onde Parte e aonde quer Chegar
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

P

ublicámos no nosso jornal a primeira parte de
uma entrevista com o Dr. Luís
Aguilar que nos falara do seu
papel de criador dos Estudos Lusófonos e dos
programas académicos que elaborou e geriu
na Universidade de Montreal e, como nos revelou, são os únicos existentes no Quebeque e
que hoje, suspensos, correm sérios riscos de se
extinguirem ou recuarem ao ano 2000. Nesta
segunda parte da entrevista, gostaríamos de
conhecer melhor aquele que nos deixa e aqui
ficar um registo para memória futura da sua
presença em Montreal, que já vai em mais de
20 anos.

A.V.P.: Quando falamos de Luís Aguilar de
quem estamos a falar?
LUÍS AGUILAR: Estamos a falar de alguém
que personifica um trajeto pessoal, académico e
profissional peculiar. De alguém que inicia uma
atividade no domínio do Teatro, que prossegue
nas Ciências da Educação, depois na Psicologia e
Psicopedagogia e, mais recentemente, na Língua
e Culturas Portuguesa e Lusófonas. Na Escola
Superior de Teatro do Conservatório Nacional de
Lisboa fui professor mas também Presidente da
Comissão Diretiva, na Escola do Magistério Primário de Faro comecei por ser professor e depois
fui diretor, na Escola Superior de Educação da
Universidade do Algarve fui professor e, depois
adjunto do reitor. Fundei e fui diretor do Teatro
Laboratório de Faro. Desde janeiro de 2000 a
agosto de 2016 fui professor de língua portuguesa e culturas lusófonas na Universidade de Montreal e docente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
A.V.P.: O que encontrou no Canadá que não
havia em Portugal?
L.A.: Quando para cá vim, havia quase tudo e,
em Portugal, quase nada. Vim com uma bolsa de
estudos para fazer um mestrado e, posteriormente,
um doutoramento, estudos que em Portugal não
havia e o Quebeque era o que tinha de melhor no

meu domínio de investigação. Hoje o Quebeque
está a léguas de distância do que se faz em Portugal. Foram muitos os que saíram de Portugal pelas mesmas razões que as minhas e, creio terem
sido esses «estrangeirados» que transformaram
as nossas instituições académicas em universidades prestigiadas. Lembro-me que nesse tempo
na Universidade do Algarve não havia um único
estudante estrangeiro. Hoje são mais de 30%, os
que procuram universidades portuguesas. A nossa
memória é curta mas se compararmos o Portugal
dessa altura, pobrete e alegrete, com o Quebeque
da abundância de então podemos facilmente verificar uma inversão de posições: hoje temos um
Portugal moderno em grande evolução apesar da
austeridade imposta e um Quebeque estagnado e
pacato nas ambições e, também ele, massacrado
pela austeridade. Dos jovens luso-descendentes
que só iam a Portugal obrigados pelos pais a uma
geração que hoje sonha com o contacto com as
suas origens vai uma enorme distância. As manifestações culturais que cada vez mais proliferam
por Portugal de lés a lés, sobretudo em Lisboa e
Porto, passando por Óbidos, Cascais, Loulé ou
Peniche que primam pela qualidade e participação, contrasta com o apagão de muitas atividades
culturais que já foram uma marca de Montreal.
Muitos de nós, habituados a denegrir o nosso
país ainda não se aperceberam desta realidade e,
num dos seus passatempos preferidos, “malham”
nesse país que nem conseguem nomear e alguns
ainda clamam por Salazar e enfiam o barrete dos
«Velhos do Restelo».
A minha desilusão com o Quebeque não é de
hoje como não é de agora a admiração que tenho
pelo que o nosso país foi capaz de obrar. Mas,
se muitos de nós não se apercebem da evolução
e do encanto que Portugal hoje tem, muitos são
os quebequenses que o têm como país de eleição
e dele querem saber mais sobre a sua história,
cultura, gastronomia, clima, etc. São, igualmente, bastantes os que desejam aprender português
na variante europeia que já tinha mais estudantes
do que a variante brasileira quando deixámos a
universidade de Montreal. A variante portuguesa
está irremediavelmente extinta, naquela instituição.

mação e difusão de iniciativas, na coorganização
de eventos, etc. Esta interação teve o seu retorno
pois têm sido muitas as pessoas da comunidade
que se deslocaram à universidade para aí participarem em múltiplas atividades que organizámos,
como por exemplo a do ano passado o «Dia da
Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP». Tivemos apoios económicos de instituições e empresas comunitárias que nos permitiram, entre outros, ter hoje o melhor material didático, a edição
de vários manuais e cadernos de exercícios de
apoio à aprendizagem da língua portuguesa, gerir
os espaços da Mediateca dos Estudos Lusófonos,
manter um sítio na Internet, Teia da Língua Portuguesa, etc. Aproveito para agradecer a todos os
que nos apoiaram, com natural realce para a Caixa Desjardins Portuguesa.

A.V.P.: Conhecendo bem a comunidade portuguesa como a caracteriza?
L.A.: É uma comunidade a quem Montreal muito deve, pois participou na sua evolução. Trata-se de uma brava gente que gradualmente foi
tendo muitas conquistas para os seus, formando
associações, editando jornais, abrindo escolas e
empresas, etc. Tudo isso, com muito trabalho,
suor e lágrimas. É uma gigantesca herança que
hoje os seus membros dela beneficiam. Mas os
tempos são outros e eu respondo com perguntas:
onde fica a livraria portuguesa para que eu possa lá deixar as minhas publicações? Onde fica o
Centro Camões que possibilite a passagem de filmes, a organização de eventos ou reuniões internacionais, sem ter de recorrer sistematicamente
ao Institut Goethe ou o Instituto Italiano de Cultura? Em que escolas quebequenses se inscrever
os filhos dos meus colegas e amigos que querem
aprender português língua estrangeira? E muitas
outras perguntas haveria a fazer que, ainda que
justificadas, seria fastidioso enumerá-las aqui.

A.V.P.: Em que medida considera importante haver uma relação dos Estudos Lusófonos
com a Comunidade Portuguesa?
L.A.: A opinião que lhe vou dar contrasta com
a de muitos dos meus colegas que acham que a
função dos Estudos Lusófonos numa universidade deve restringir-se à comunidade académica.
Eu nunca pensei assim. Acho decisiva a interação
entre o setor universitário e o meio comunitário.
E, se assim o pensei, melhor levei à prática esse A.V.P.: E, para terminar, pergunto-lhe, de
onde parte e aonde quer chegar?
pensamento.
L.A.: Parto satisfeito com a obra que deixo,
A.V.P.: Era exatamente o que queria pergun- também aliviado do martírio que vivi nos últimos
tar-lhe: que ações, interações ou parcerias fo- anos e contente com facto de já não ter de calejar
a paciência e exercitar a diplomacia em situações
ram levadas a cabo?
L.A.: Ainda que a nossa ação como universitá- tóxicas. Quero chegar lá, a esse espaço único de
rios possa não ser totalmente compreendida, foi criatividade, liberdade e independência, onde os
possível colaborarmos com todos os órgãos de pesadelos dão lugar aos sonhos. E esses sonhos
comunicação da comunidade portuguesa e fomos começaram já com o espetáculo que organizaatores em muitos projetos comunitários de que mos, em condições adversas «A Noite Perfeita»
destaco «Os bancos de palavras, pedra e azulejos com a participação de Lídia Jorge, com o qual
com a inscrição de escritores portugueses». Cola- acreditamos ter chegado ao cimo da montanha da
boramos com praticamente todas as associações internacionalização da literatura portuguesa.
locais, dando conferências, participando na infor-
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Canadá quer colaborar com
Portugal na regularização
de emigrantes

O

Canadá quer colaborar com
Portugal na regularização
de portugueses que se encontram
indocumentados no país, disse à
agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades.
“O Governo do Canadá calcula

conforto saber que pretendem manter um contacto com as autoridades
portuguesas quando avançarem
para o processo de regularização
dessas situações”, sublinhou. No
encontro, a educação também foi
um dos temas abordados, debaten-

que existem no país um milhão de
cidadãos da União Europeia e da
Europa do Leste, nomeadamente
polacos, ucranianos, que desenvolvem a sua atividade de forma indocumentada”, explicou o secretário
de Estado.” Eles estão registados
na segurança social, os seus filhos
encontram-se a frequentar as escolas canadianas, há uma política de
habitação e de acesso à saúde pública, mas encontram-se no Canadá de
uma forma indocumentada”, acrescentou José Luís Carneiro, que está
de visita oficial ao Canadá e falava à
Lusa em Otava, antes de partir para
Vancouver, na costa oeste do país,
onde vai permanecer até quarta-feira. José Luís Carneiro reuniu-se
na segunda-feira com o ministro da
Cidadania e Imigração do Canadá,
John Mccallum, e com o deputado
federal Boris Wzresnewskyj, presidente do Comité Parlamentar para
a Cidadania e Imigração. O secretário de Estado acordou com os responsáveis canadianos que no quadro dessas regularizações, quando
Otava avançar para esse processo,
“entrará em contato com as autoridades portuguesas”, o que o deixou
“muito satisfeito”. “Constituiu para
nós [Governo], e para mim particularmente, uma grande satisfação e

do-se a ideia da “oferta da língua
portuguesa integrada no ensino das
várias províncias”. José Luís Carneiro pretende ainda desenvolver
esforços conjuntos entre o Canadá e
Portugal “para a sensibilização das
famílias para a importância de inscreverem os seus filhos nas escolas”
e de procurarem que os filhos concluam a escolaridade obrigatória e
possam aceder ao ensino superior”.
O secretário de Estado, acompanhado pelo pelo embaixador de Portugal no Canadá, José Fernando Moreira da Cunha, encontrou-se ainda
com os deputados lusodescendentes
Alexandra Mendes (Montreal) e
Peter Fonseca (Mississauga), que
presidem ao Comité Parlamentar de
Amizade entre o Canadá e Portugal,
entre outros parlamentares canadianos presentes. Em Vancouver, visitou diversas empresas de luso-canadianos e jantar no Clube Português
de Vancouver.
Visitou o monumento de homenagem ao português Joe Silvey (um
pioneiro na colonização da costa
oeste do Canadá), em Stanley Park,
e o consulado-geral de Portugal naquela cidade, antes de partir para S.
Francisco, nos Estados Unidos da
América, onde ficou até 05 de novembro.
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Angariação de fundos
para o Espírito Santo dos

Amigos

do

West Islands

jarruda@avozdeportugal.com

joão arruda

H

oje em dia
tudo se faz,
se uma coisa
muda, alguém fará o renascer de
novo. Há um ano a imagem da
Associação Portuguesa de West
Island deixou um vazio na vida

comunitária e hoje renasceu, o
novo género de convívio de amigos, o Espírito Santo dos Amigos
do West Island.
Esta festa foi para reunir todos os
amigos em harmonia para angariar
fundos para o Espírito Santo de
West Island. Esta festa foi um grande evento memorável, com boa comida, boa gente e boa música.
Parabéns aos organizadores.
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Vem

aí a

45ª

edição do

«Livro

do

Galo»

Iniciámos a fase de preparação da edição 2017 de Portugal em Montreal
«Livro do Galo».
O Guia comercial e profissional «Livro do Galo» tem por objetivo anunciar
todas as empresas e comércios, independentemente do ramo de negócios,
bem como, todos os profissionais que possam oferecer os seus serviços,
bens e produtos à comunidade portuguesa e ao grande público.

6 Razões

para anunciar no

«Livro

do

Galo»!

1. Oferecemos uma vitrina de visibilidade dirigida para alcançar os seus potenciais

clientes, eventuais parceiros, fornecedores, investidores, etc.;

2. Oferecemos uma visibilidade útil e ativa, ao longo de um período alargado e a menor

custo do que meios de publicidade convencionais, maximizando assim o seu investimento, bem como o seu potencial impacto;

3. Proporcionamos uma melhor oportunidade de ser visto pelos seus potenciais clien-

tes, visto o «Livro do Galo» ser dedicado não só à comunidade portuguesa como
também ao grande público em geral;

4. Bonificando a vossa visibilidade com um anúncio gratuito no nosso sítio galo.ca, mul-

tiplicando assim as oportunidades de serem vistos por mais potenciais clientes;

5. O «Livro do Galo» é impresso a cores com uma tiragem de 15 000 exemplares dis-

tribuídos gratuitamente, sendo facilmente encontrados em vários pontos de distribuição;

6. A nossa grelha tarifária, para a edição 2017, não sofreu qualquer alteração para a

edição 2017

Quem

procura sempre encontra!

Para anunciar no guia «Livro do Galo» edição 2016, ligue já para a Maria João através do telefone (514) 845-9635, ou ainda poderá contactar-nos por correio electrónico,
info@galo.ca, ou através do telefax (514) 284-5394.
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Anedotas
O Inverno estava rigoroso:
- Epá! Tenho tido tanto frio de noite brrrrr
- Faz como eu! Compra uma botija de água quente!
Compras ali na farmácia.
Mais tarde na farmácia:
- Mestre! Quero uma botija de água quente.
- Desculpe mas com este frio vendi todas. Mas se tem
um gatinho também serve, ponha-o na cama que resulta.
No outro dia aparece o homem todo arranhado:
- Dê-me um mercúrio para estas feridas.
- ?? mas que lhe aconteceu? - Meti o gato na cama como
me disse. Abrir a boca ainda consegui mas quando foi
para o encher de água quente é que foram elas.
Estavam duas vacas a pastar num prado, de repente
vira-se uma e diz: - Muuuummmmmm ! E diz a outra: Tiraste-me as palavras da boca.
Sabes qual é a diferença entre um acidente e um desastre? - A minha sogra cai a um poço. É um acidente! - Foi
lá um bombeiro e salvou-a. É um desastre!

Dicionário da ilha de são miguel
fraco da braguilha: Aquele que prevarica com
alguma insistência. Entre si, os homens comentam-no,
em forma de troça, a propósito de alguém que não pertence ao grupo. É de bom-tom manter as convivências e
também as aparências e, por isso, é sempre um segredo
bem aguardado. É pena.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eis a sobremesa mais saudável
(e saborosa) do mundo,
segundo Harvard
J
á não é preciso evitar a sobremesa, cientista revela a opção mais saudável, saborosa
e ao alcance de qualquer restaurante ou domicílio.
O cientista de nutrição de renome Walter Willett está farto das sobremesas
‘más’.
“Na grande maioria dos restaurantes,
não há nada além de várias combinações
de farinha refinada, açúcar e gorduras
insalubres” no menu, conta à National
Geographic. Walter Willett, que chefia
o departamento de nutrição na Harvard
T.H. Chan School of Public Health,
propôs-se à missão de fazer uma sobremesa melhor para a saúde sem sacrificar o sabor, e usou a
ciência para apoiá-lo.
“Através de vários estudos sabemos que os
frutos secos, a fruta e o chocolate preto são alguns dos alimentos mais saudáveis que podemos
comer”, destacou. Portanto, há vários anos que
tem desafiado os chefs a redesenhar a sobremesa
ao focarem-se nestes alimentos, que chama de
‘Três Prazeres’. E explica o porquê destas três

Nova

escolhas: a fruta tem vitaminas e minerais que
ajudam a proteger contra as doenças cardíacas
e a diabetes, os frutos secos estão cheios de gor-

duras mono-insaturadas saudáveis e que promovem a saciedade. E os flavonóides presentes no
chocolate preto reduzem um pouco a tensão arterial e a resistência à insulina.
Além disso estes três ingredientes são fáceis de
encontrar e as suas combinações podem resultar
em múltiplas receitas. Willet lançou a hashtag
#3fordessert para que seja mais fácil partilhar as
suas receitas que contam com estes três ingredientes e ter acesso às dos outros.

droga contra

Alzheimer

revela-se promissora

A

Horizontais: 1. Qualquer coisa onde se deseja
acertar (pl.). Dorso. 2. Soberano de uma nação monárquica. Iam em socorro de alguém. 3. Letra grega correspondente a p. Vértice. Quinhentos e um em numeração romana. 4. Soar. Matemática (abrev.). 5. Fêmea
do urso. Doutor, mestre da lei judaica. 6. Irra (interj.).
Concordância dos sons finais de dois ou mais versos.
7. Detestável. Rosto. 8. Espécie de albufeira. Picar com
o bico. 9. Contr. da prep. de com o art. def. o. Polipeiro
marinho, de que se fazem colares, brincos, pulseiras,
etc.. Contr. da prep. em com o art. def. o. 10. Delinear.
Nome próprio masculino. 11. Relativo aos Mouros ou
Moiros. Fecundo.
Verticais: 1. Arpão pequeno. Disposição regular e
metódica. 2. Norma social. Esplendoroso. 3. Observei.
Espião. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.).
4. Animal do grupo dos acarídeos, que inclui os causadores da sarna do homem e as carraças dos cães.
Coloração. 5. Batráquio anuro semelhante à rã. Sinopse. 6. Cobiçar. Vertigem. 7. Beneficiar. Dispendioso. 8.
Composição poética de assunto elevado e destinada
ao canto. Diz-se de uma variedade de cereja, de azeitona e de uva. 9. Forma antiga de mim. Dar mimo a.
Graceja. 10. Andar a dar a dar. Contr. da prep. emcom o
art. indef. um. 11. Deixo de dizer ou fazer alguma coisa.
Encosto.

Carneiro: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente.
Amor: O amor é um sentimento belo, não faça dele uma obrigação.
Saúde: Cuidado com as quedas. Dinheiro: Tudo estará a correr pelo
lado mais favorável. Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.
Touro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor:
Procure dar um pouco mais de atenção às crianças da sua família.
Saúde: Evite gorduras na sua alimentação porque o colesterol tem
tendência a subir. Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á
estável. Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.
Gémeos: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor:
Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa que tem ao seu
lado, aproveite antes todos os momentos que tem para estar com
o seu companheiro. A sua felicidade depende de si! Saúde: Não se
desleixe e cuide de si. Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha
algum cuidado. Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.
Caranguejo: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais
atenção à sua família. Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro:
Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu rendimento
mensal. Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

pesar das várias investigações e dos avanços na ciência na última década, a doença
de Alzheimer continua a ser um dos principais desafios da medicina.
Afetando cerca de 44 milhões de pessoas no
mundo, a doença de Alzheimer ainda não tem
cura, apenas medicamentos paliativos. Mas foi
agora divulgada uma droga que está a ter resultados promissores em testes em humanos.
Os resultados promissores da primeira fase da
pesquisa foram publicados na edição online da
revista Science Translational Medicine.
Sabe-se que, entre outros fatores, a doença de
Alzheimer surge devido à acumulação exagerada da proteína beta-amiloide, que forma placas
no cérebro. O objetivo da nova droga, chamada
verubecestat, é reduzir a formação dessas placas
ao agir como inibidor na enzima BACE1, que
tem um papel importante na produção da proteína beta-amiloide.
Os testes foram para já realizados com 32 pacientes e demonstraram diminuições de até 80%
nos níveis da enzima.

Horóscopo

Especialistas não envolvidos neste estudo dizem que estes resultados preliminares podem
trazer alguma esperança. Como cita a Fox News,
Dennis Selkoe, da Universidade de Harvard, nos
Estados Unidos, disse à revista Scientific Ame-

rican que “esta é a primeira vez que se detalha o
que um inibidor BACE1 faz em seres humanos”
e que “a boa notícia é que, até agora, [os cientistas] não viram nenhum sinal dos efeitos colaterais com que estávamos preocupados”.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade. Amor:
Está hipersensível. Procure não fazer julgamentos precipitados. Seja
imparcial! Saúde: Tente fazer uma alimentação mais equilibrada.
Dinheiro: Não corra riscos desnecessários, seja prudente.
Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com a pessoa
que ama. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

Virgem: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia. Amor: A relação com os seus amigos estará agora muito
evidenciada. Saúde: Poderá ter problemas de intestinos. Dinheiro:
Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus objetivos.
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa
Dor. Amor: A sua sensualidade e beleza vão partir muitos corações.
Não crie fantasias, para que a sua consciência permaneça tranquila!
Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro: Esta é uma ótima altura
para tentar reduzir os seus gastos.
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

Balança: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material. Amor: Passeie mais com os seus familiares. Não basta
dar aos filhos a alimentação e educação. Saúde: Estabilidade
física e espiritual. Dinheiro: Não é o momento ideal para grandes
investimentos. Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta
Vantajosa. Amor: Um amigo irá declarar-lhe uma paixão por si.
Seja grato a Deus que lhe dá tanta felicidade e procure espalhar a
seu redor alegria e paz! Saúde: Cuide melhor da sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

Aquário: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil. Amor: Uma nova amizade ou uma relação mais
séria poderá surgir. Saúde: A sua emoção será a causa de alguns
transtornos físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.
Peixes: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Irá viver momentos escaldantes com a pessoa que ama.
Comece o seu dia feliz, pense no Bem! Saúde: Não coma demasiados
doces. Dinheiro: Não gaste mais do que as suas possibilidades.
Números da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.
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Portugal e Canadá ultimam memorando
para Acordo de Mobilidade Juvenil

O

secretário de Estado das Comunidade disse à Lusa que “foi dado um passo muito
importante” para a conclusão de um memorando de entendimento para o Acordo Bilateral de Mobilidade Juvenil entre o Canadá e
Portugal.

José Luís Carneiro esteve de visita ao Canadá e
reuniu-se em Otava, com o ministro da Cidadania
e Imigração do Canadá John McCallum.
“Abordámos a necessidade de concluirmos o
memorando de entendimento relativo à mobilidade juvenil, nomeadamente de jovens que desenvolvem a atividade de pós-graduação”, afirmou
José Luís Carneiro. O programa International Ex-

perience Canada (IEC, sigla em inglês) facilita a
cooperação bilateral na mobilidade jovem entre
ambos os países, proporciona oportunidades para
os jovens canadianos e cidadãos dos países que integram o acordo, entre os 18 aos 24 anos. Integram
atualmente o acordo com o 33 Canadá países. O
secretário de Estado das Comunidades
mostrou-se bastante satisfeito pela “grande
abertura” dos responsáveis federais canadianos para que o Acordo de Mobilidade
Juvenil possa ser uma realidade. “Houve
uma grande abertura do ministro para desenvolver as diligências necessárias tendo
em vista a conclusão desse memorando de
entendimento destinado a promover essa
mobilidade em jovens portugueses e canadianos no âmbito das pós-graduações,
que é um nível de qualificação e de aprendizagem que interessa aos dois países.”,
frisou José Luís Carneiro. O governante
reuniu-se ainda com o deputado federal
canadiano Boris Wzresnewskyj, presidente do Comité Parlamentar para a Cidadania
e Imigração de quem sentiu uma “palavra
de estímulo, de conforto e de abertura”.
José Luís Carneiro afirmou que gostava que em
2017 o Acordo Bilateral de Mobilidade Juvenil
entre o Canadá e Portugal pudesse ser assinado
numa altura em que o Canadá celebre o seu 150.º
aniversário”. Assumimos uma vontade política de
concluirmos esse acordo, por parte de Portugal e
ao mesmo tempo sentimos uma mesma vontade
política do ministério da imigração”, concluiu.

Sabias que...

Portugal foi a primeira potência
colonial a abolir a escravatura
O abolicionismo foi um movimento político da época
do Iluminismo (séc. XVIII) que visou o fim da escravatura e do comércio de escravos, até então frequente
em todo mundo. Em Portugal, a escravatura foi abolida a 12 de fevereiro de 1761, pela mão do Marquês
de Pombal, embora tenha demorado 108 anos para a
medida ser implementado na prática.
Portugal é um dos melhores
locais do mundo para o surf
Se de um lado faz fronteira com Espanha, do outro Portugal tem como vizinho o Oceano Atlântico.
A costa litoral ultrapassa os 1000 km e tem praias a
perder de vista. Quem não se lembra das praias de
Nazaré, onde, no verão de 2011, Garrett McNamara,
um dos melhores surfistas mundiais, enfrentou ondas gigantes de 30 metros de altura? Ou a Ericeira,
que desde 1977 recebe competições desportivas que
atraem milhares de surfistas de todo o mundo?
O Português é a
4º língua mais falada do mundo
É verdade! Estima-se que atualmente haja 261 milhões de pessoas que a falam, nos cinco continentes. Mais faladas, só mesmo o Mandarim, o Espanhol
e o Inglês. Além de ser língua oficial de oito países
(Portugal, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Angola,
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste),
a língua portuguesa também é falada em Goa (Índia)
e Macau (China). É ainda um dos cinco idiomas com
mais utilizadores nas plataformas digitais e língua de
trabalho em 32 organizações internacionais.

SUDOKU
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controlos
da imigração
A primeira-ministra britânica voltou a deixar claro
ontem que não vai ceder
nos seus planos para impôr
mais controlos à imigração
para o Reino Unido na batalha parlamentar sobre o
Brexit, que se antecipa longa após o painel de juízes
do Supremo Tribunal ter ditado, na semana passada,
que o Governo de Theresa
May não pode ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa
sem primeiro consultar os
deputados britânicos.

Quinta-feira:
Magnus Poirier e Cemitério da Laval
prepararam missa em português memória dos Defuntos.
Sábado :
Semana Cultural na Casa dos Açores
contou com a presença do Secretário de
Estado das Comunidades.

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

6

8
9
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solução

HORIZONTAIS: 1. Alvos, Lombo. 2. Rei, Acudiam. 3. Pi, Ápice, DI. 4.
Ecoar,Mat. 5. Ursa, Rabino. 6. Apre, Rima. 7. Odioso, Cara. 8. Ria, Bicar.
9. Do, Coral, No. 10. Esboçar, Rui. 11. Moiro, Opimo.
VERTICAIS: 1. Arpéu, Ordem. 2. Lei, Radioso. 3. Vi, Espia, Bi. 4. Ácaro,
Cor. 5. Sapo, Esboço. 6. Ciar, Oira. 7. Lucrar, Caro. 8. Ode, Bical. 9. Mi,
Mimar, Ri. 10. Badanar, Num. 11. Omito, Apoio.

Derrota do Estado
Islâmico em Mossul
pode levar a mais
atentados na Europa
As sucessivas derrotas do
Estado Islâmico durante
a ofensiva sobre Mossul
deverão levar a mais atentados na Europa como resposta, avança o jornal espanhol ABC, que cita fontes
dos serviços de inteligência
de Espanha. Desde o início
da ofensiva liderada pelo
exército iraquiano, que visa
tomar o controlo do último
bastião do Estado Islâmico
no Iraque, a organização
terrorista já perdeu cerca
de 40% do território que tinha sob controlo, escreve o
Observador.

Programa da semana

4

6

breves
200 milhões de euros
para investimento
em inovação
O Primeiro-Ministro português anunciou um investimento de 200 milhões de
euros do Estado num programa de coinvestimento
para empresas inovadoras
que precisam de capital de
risco, num evento no âmbito
da Web Summit.

4

cartoon
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monumentos

GRANITE
LACROIX INC.

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

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

Câmbio do dólar canadiano
8 de novembro de 2016
1 euro = cad 1,488300
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Ranchos Folclóricos

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

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

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.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

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

www.solmar-montreal.com

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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

514.522.5175

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

notários
eletricidade

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

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

T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CENTROs

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

dentista

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

notários

restaurantes

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

assure-toi.ca

padaria

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

importadores

Seguros

assure-toi.ca
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

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

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

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

A mercearia das famílias portuguesas

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

contabilista

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

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

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

Plano Poupança
- Reforma

renovações

Paulo F. Gonçalves

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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EMPREGOS
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
grelha (GRILL MAN) a tempo inteiro. 438-764-4964
Precisa-se de pessoa para trabalhar na pastelaria.
Boas condições. 514-522-5175
Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a
tempo inteiro com experiência.
Patrícia: 514-814-0362
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 paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649

EMPREGOS

GRILLADES CASANOVA

Precisa-de de ajudante cozinheiro/a a tempo parcial de 10 à 15 horas por semana.
DIA/NOITES/FINS DE SEMANA
ENVIAR CV PELO CORREIO ELETRÓNICO
GRILLADESCASANOVA@GMAIL.COM
OU AU 103 RUE TURGEON, SAINTE-THÉRÈSE

serviços

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

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-

Restaurante português,
procura cozinheiro/a com
experiência para trabalhar
aos fins-de-semana à
noite. Tel: 514-816-8022
Precisa-se de costureira a tempo parcial, 2 ou 3
vezes por semana, para uma lavandaria no plateau. 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

sarial, bom
Resultados

senso nos jogos,

desenfeitiçar.

efetivos, discrição assegurado.

Tel.: 438.988.7129

Controle o seu peso.
Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.

Carlos Palma
514-961-0770

encontros
Homem solteiro, sério de 62 anos de idade e de
boa aparência procura senhora de 55 a 65 anos,
para relação séria e estável.
Tel.: 514-678-4267 Cel.: 514-618-9642
jckgoncalves@hotmail.com

†

Manuel Valente Janeiro

Faleceu em Montreal, no dia
3 de novembro de 2016, com
a idade de 65 anos, o Sr. Manuel Valente Janeiro, natural
de Pampilhosa da Serra, Portugal, cônjugue da Sra. Deolinda Pires.
Deixa na dor a sua cônjugue,
sua filha Paula Cristina (Amaro), seus netos, seus irmãos
Arlindo e José, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins | emartins@memoria.ca
Uma missa teve lugar ontem, 8 de novembro de 2016,
às 18h30, na igreja Santa Cruz. Os seus restos mortais
serão sepultados no Mausoléu St-Martin, em Laval.
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.

† clotilde Melo bulhões tavares

Faleceu em Montreal, no
dia 5 de novembro de 2016,
com a idade de 85 anos a
Sra. Clotilde Melo Bulhões
Tavares, natural de São
Brás, São Miguel, Açores,
esposa do já falecido Sr. António Tavares.
Deixa na dor seu seus filhos
Maria Angelina (Fernando),
Tony (Pina), Clotilde (Diego) e duas filhas já falecidas
Eduarda e Fernanda. Netos,
sobrinhos/as, familiares e
amigos.
O funeral terá lugar quarta-feira 9 de novembro de
2016 às 10h na igreja Santa Cruz. Será sepultada no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges na secção Santa
Cruz. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que será sexta-feira 11 de novembro às 18h30
na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo

das

16h

às

18h

5877 Papineau, Montreal, Qc
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Grupo A
		
J
P
1 Arsenal
4
10
2 Paris SG
4
10
3 L. Razgrad
4
1
4 FC Basel
4
1
2016/11/23
Arsenal 14:45 Paris SG
Razgrad 14:45 FC Basel

Grupo B
		
J
P
1 Napoli
4
7
2 Benfica
4
7
3 Besiktas
4
6
4 Dynamo Kyiv 4
1
2016/11/23
Besiktas 12:45 Benfica
Napoli 14:45 Dynamo Kyiv

Grupo c
		
J
P
1 Barcelona
4
9
2 Man. City
4
7
3 B. M´gladbach 4
4
4 Celtic
4
2
2016/11/23
M´gladbach 14:45 M. City
Celtic 14:45 Barcelona

Grupo d
		
J
P
1 Atlético Madrid 4
12
2 B. München
4
9
3 PSV
4
1
4 FK Rostov
4
1
2016/11/23
FK Rostov 12:00 B. München
A. Madrid 14:45 PSV

Grupo e
		
J
P
1 Monaco
4
8
2 B. Leverkusen 4
6
3 Tottenham
4
4
4 CSKA Moskva 4
2
2016/11/22
Moskva 12:00 Leverkusen
Monaco 14:45 Tottenham

Grupo f
		
J
P
1 B. Dortmund 4
10
2 Real Madrid 4
8
3 Sporting
4
3
4 L. Warszawa 4
1
2016/11/22
Dortmund 14:45 Warszawa
Sporting 14:45 Real Madrid

Grupo g
		
J
P
1 Leicester City 4
10
2 FC Porto
4
7
3 FC Kobenhavn 4
5
4 Club Brugge 4
0
2016/11/22
FC Kobenhavn 14:45 FC Porto
Leicester City 14:45 Brugge

Grupo h
		
J
P
1 Sevilla
4
10
2 Juventus
4
8
3 Lyon
4
4
4 Dinamo Zagreb 4
0
2016/11/22
Dinamo Zagreb 14:45 Lyon
Sevilla 14:45 Juventus

3/11

Grp.K
Grp.G
Grp.K
Grp.L
Grp.L
Grp.G
Grp.I
Grp.J
Grp.H
Grp.H
Grp.I
Grp.J
Grp.E
Grp.E
Grp.F
Grp.D
Grp.F
Grp.D
Grp.A
Grp.A

14:45
14:45
14:45

Portugal vs Letónia
Portugal vs Hungria
Letónia vs Portugal

E

xistiam câmaras no local onde os pre- ca, no final do jogo entre as duas equipas, o jornal
sidentes do Sporting e Arouca quase se Record adianta que tudo ficou gravado pelas câagrediram.
maras de segurança do local. Segundo a mesma
publicação, as imagens - que não mostram qualquer agressão de Bruno de Carvalho ao presidente
do Arouca - irão ser anexadas ao processo, onde
constam já os relatórios da PSP e dos delegados
da Liga. Recorde-se que, após o encontro, as acusações fizeram-se de parte a parte. Joel Pinho,
diretor-desportivo e filho do presidente Carlos
Pinho, acusou Bruno de Carvalho de tentativa de
agressão ao líder do emblema arouquense.
O Sporting desmentiu esta versão, afirmando
precisamente o contrário, que foi o presidente
Depois dos incidentes que se registaram no do- do Arouca a querer agredir o líder ‘leonino’.
mingo, com os presidentes do Sporting e do Arou-

Rui Vitória

continua sem conhecer

sabor dos três pontos com os ‘dragões’

T

écnico do Benfica nunca conseguiu vencer corria a temporada 2010/11, já o tinha feito com
contra a equipa da cidade Invicta. Rui Vi- o Paços Ferreira (1-1). No conjunto dos 16 entória já se cruzou por 16 vezes com o
contros, este foi apenas o quinto emFC Porto, mas ainda não sabe o que
pate do técnico de 46 anos, sendo que,
é vencer os portistas.
tem a assinalar 11 derrotas.
Este domingo, no Dragão, a equipa
Em termos de golos, já sofreu – nas
por si orientada voltou a não conseguir
diversas equipas que orientou – 35,
os três pontos, apesar do empate.
conseguindo visar a baliza adversáEm casa alheia, este foi o segundo
ria com sucesso em escassas 9 ocaempate conseguido, sendo que, anteriormente, siões.

F1: Lance Stroll

Sparta Praha 2-0 Hapoel Be´er Sheva
Panathinaikos 0-3 Standard Liège
Southampton 2-1 Internazionale
FC Zürich 0-0 Steaua Bucuresti
Villarreal 1-2 Osmanlispor
Ajax 3-2 Celta de Vigo
Schalke 04 2-0 FK Krasnodar
PAOK 0-1 Karabakh
Braga 3-1 Konyaspor
Gent 3-5 Shakhtar Donetsk
Nice 0-2 Red Bull Salzburg
Fiorentina 3-0 Slovan Liberec
Astra Giurgiu 1-1 Plzen
Austria Wien 2-4 Roma
Athletic 5-3 Genk
Zenit 2-1 Dundalk
Sassuolo 2-2 Rapid Wien
Maccabi Tel Aviv 0-0 AZ Alkmaar
Fenerbahçe 2-1 Manchester United
Zorya 1-1 Feyenoord

na

Williams Martini Racing

conquistado este ano o título de Campeão Europeu de F3, em conjunto com outros troféus
Hélder Dias
em categorias de acesso, ser efetivamente um
“piloto-pagante”. O Quebec volta de novo a ter
al como tinha-mos anun- um piloto na Formula 1 e isto depois de Gilles
ciado o piloto Canadiano Villeneuve e seu filho Jaques Villeneuve, este
Lance Stroll , sera efetivamen- Campeão do Mundo em 1997.
te o titular da vaga deixada
por Filipe Massa na Williams
Martini Racing de acordo com o “Auto Motor
und Sport”, o bilionário pai de Lance Stroll
investiu 80 milhões de dólares para garantir a
estreia do jovem de 18 anos na Fórmula 1, ao
serviço da Williams.
Após a revelação do canadiano com a equipa
de Grove, o tema mais discutido nos momentos
que se seguiram esteve no facto de Lance ter
hdias@avozdeportugal.com

T

Apuramento para o mundial 2018
13/11
25/03
09/06

Afinal, incidentes entre presidentes
em Alvalade foram gravados

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

P	J	V	
27 11 8
25 11 8
22 11 6
21 11 6
21 11 6
19 11 6
17 11 5
17 11 5
16 11 4
15 11 4
15 11 4
13 11 3
12 11 2
11 11 3
10 11 3
10 11 3
10 11 2
9 11 2
7 11 1
4 11 0

Inglaterra
Premier League
E
3
1
4
3
3
1
2
2
4
3
3
4
6
2
1
1
4
3
4
4

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

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

P	J	V	
26 11 8
25 11 8
24 11 7
24 11 7
21 11 5
18 11 5
18 11 5
15 11 4
14 11 4
13 11 3
13 11 3
13 11 3
12 11 3
12 11 3
11 11 2
11 11 3
11 11 3
10 11 3
5 11 1
5 11 1

Itália
Serie A
E
2
1
3
3
6
3
3
3
2
4
4
4
3
3
5
2
2
1
2
2

D
1
2
1
1
0
3
3
4
5
4
4
4
5
5
4
6
6
7
8
8

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

P	J	V	
30 12 10
26 12 8
25 12 8
22 12 6
22 12 7
21 12 6
19 12 5
17 11 4
17 12 5
16 11 4
16 12 5
15 12 4
15 12 4
15 12 4
13 12 3
13 12 4
10 12 2
7 12 1
6 12 1
5 12 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
2
1
4
1
3
4
5
2
4
1
3
3
3
4
1
4
4
3
2

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

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

P	J	V	
29 12 9
26 12 8
26 12 8
21 12 6
20 12 6
19 12 5
19 12 6
19 12 5
18 12 4
17 12 5
14 12 3
14 12 3
14 12 3
14 12 4
13 12 4
12 12 3
11 12 3
10 12 3
9 12 2
7 12 2

E
2
2
2
3
2
4
1
4
6
2
5
5
5
2
1
3
2
1
3
1

D
1
2
2
3
4
3
5
3
2
5
4
4
4
6
7
6
7
8
7
9

P	J	V	
1-B. München
24 10 7
2-RB Leipzig
24 10 7
3-TSG Hoffenheim 20 10 5
4-Hertha BSC
20 10 6
5-B. Dortmund
18 10 5
6-FC Köln
18 10 5
7-E. Frankfurt
18 10 5
8-B. Leverkusen 16 10 5
9-SC Freiburg
15 10 5
10-Mainz
14 10 4
11-B. M´gladbach 12 10 3
12-Schalke 04
11 10 3
13-FC Augsburg 11 10 3
14-Wolfsburg
9 10 2
15-Darmstadt 98 8 10 2
16-W. Bremen
7 10 2
17-FC Ingolstadt 2 10 0
18-Hamburger SV 2 10 0

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

D
0
0
0
2
2
2
2
4
5
4
4
5
5
5
6
7
8
8

Futebol
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leandro
mendonça

CONTAGEM
REGRESSIVA
PARA O TÍTULO
O Palmeiras está cada vez
mais próximo do título brasileiro em 2017.
O Verdão jogou pela 34ª rodada, no Allianz
Parque, contra o Internacional. Após perder a invencibilidade de quatorze jogos no
clássico contra o Santos, o Palmeiras precisava do resultado positivo de qualquer
forma. E debaixo de muita chuva e com o
relvado bastante prejudicado, os donos da
casa partiram para cima. E aos 16 minutos,
após bola rebatida na área, Cleiton Xavier
recebeu livre para estufar as redes e dar
a vitória ao líder da competição. O novo
vice-líder Santos também jogou, mas horas

antes. E com a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, assumiu o posto de segundo
colocado, ultrapassando o Flamengo, que
apenas empatou contra o rival Botafogo.
GOLEADA EM CLÁSSICO
São Paulo e Corinthians jogaram um dia
antes no Morumbi, na abertura da rodada. O tricolor ainda está ameaçador pela
descida, enquanto o Corinthians
sonha com a classificação para a
Libertadores. Mas sonhar não é
suficiente... O Tricolor Paulista
mostrou aos Corintianos a dura
verdade do Campeonato Brasileiro. E mostrou que clássico não
tem equipa favorita. O São Paulo
massacrou a equipa visitante por 4
a 0 e ganhou um ‘ar’ na luta contra o rebaixamento. Já o alvinegro
que não vence há 3 jogos, se encontra na sétima posição.
MONTREAL IMPACT
FAZ HISTÓRIA
Após uma temporada regular totalmente irregular, o Montreal Impact conseguiu
um feito histórico após vencer fora de
casa(1x2) pelas meias finais, o New York
Red Bulls. O resultado positivo credencia
a equipa azul e preto a jogar pela primeira vez, uma final da Conferência Leste. E
o jogo será contra o rival Toronto FC, que
eliminou o favorito New York City.
Após vencer a primeira partida em
casa(1x0), o Montreal Impact precisava
apenas de um empate para avançar. Então o
time americano, embalado pela torcida, se
atirou ao ataque. Aos 21, Kljestan desper-

diçou penalidade cometida pelo guarda-redes Bush, que poderia mudar a história do
jogo. Aos 51, o argentino Piatti marcou o
primeiro golo do Impact ao receber bola de
Oduro. 25 minutos depois, Wright-Phillips
ainda esboçou uma reação para os americanos, que atacavam sem parar. O que eles
não pensavam é que Didier Drogba entraria aos 80 minutos e aos 85, daria assistência para Piatti novamente livre marcar o
golo derradeiro...
Classificação assegurada, sonho realizado
e esperança para todos os montrealenses
que sonham com o título da Conferência...
E por que não da MLS?!
MATADORES DE DRAGÃO
O Campeonato Português mostrou como é
digno de tantas emoções e honrarias.
Porto e Benfica fizeram o clássico da 10ª
jornada no famoso Estádio do Dragão! E
os donos da casa queriam
mostrar aos adversários porque são chamados por esse
apelido.
Jogando contra seu rival
Porto, o Benfica não pareceu se intimidar. Mesmo jogando fora de casa e contra
o vice-líder, os encarnados
queriam um placar positivo
para alcançar vôos mais altos, e mantiveram o esquema tático ofensivo. Azar o
deles... Com 30 minutos, o Porto já havia chegado 7 vezes à meta de Éderson. O
Benfica só foi levar perigo ao guarda-redes
Casillas aos 42 minutos, em cabeçada do
defensor sueco Nilsson-Lindelof, após
canto. E logo na volta do intervalo, o jovem avançado Diogo Jota fez questão de
rematar com força, no canto de Éderson.
Falha do guarda-redes... E golo dos Dra-

gões! O Benfica pareceu acordar após o
golo sofrido e aos 60 minutos, Samaris fez
Casillas trabalhar com uma bela defesa de
mão trocada. O Porto quase ampliou em livre rematado por Alex Telles. Éderson fez
excelente defesa ao pé do poste. E quando
todos esperavam o fim da partida, jogada
ensaiada pela esquerda do ataque, cruzamento na área e cabeçada de Lisandro López, calando o Estádio inteiro... Menos os
jogadores encarnados que comemoravam
aquele empate sofrido! Fim de partida, apito final e mais 1 ponto conquistado. Liderança assegurada para o Benfica. O Porto
viu o Sporting encostar na segunda posição com a mesma pontuação, após vencer
o Arouca por 3 a 0.

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

26
21
21
20
20
14
13
13
13
12
11
11
11
10
8
8
8
6

RESULTADOS

V
8
6
6
6
6
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1

E

D

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

0
1
1
2
2
2
5
3
3
4
5
5
5
4
6
6
6
6

GM GS
23
5
20
10
19
5
15
9
19
12
10
9
6
9
11
12
10
10
8
12
8
16
11
15
9
13
13
16
6
15
8
14
9
15
6
14

pRÓXIMA JORNADA

04/11 Guimarães 2-1 Nacional
05/11 E. Praia 2-0 Tondela
P. Ferreira 1-1 Chaves
Feirense 0-1 Belenenses
Rio Ave 1-2 Boavista
06/11 Moreirense 1-2 V. Setúbal
FC Porto 1-1 Benfica
Sporting 3-0 Arouca
Marítimo 1-0 Braga

		

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25/11 V. Setúbal 15:30 Rio Ave
26/11 Chaves 6:45 Marítimo
Nacional 11:00 Estoril Praia
Boavista 13:15 Sporting
Belenenses 15:30 FC Porto
27/11 Arouca 11:00 Paços Ferreira
Benfica 13:00 Moreirense
Tondela 15:15 V. Guimarães
28/11 Braga 15:00 Feirense

P

J

V

E

D

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

36
29
26
25
25
22
21
20
20
19
17
17
17
16
16
15
15
14
14
12
9
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

3
5
2
4
4
4
3
8
5
4
8
5
8
4
4
6
6
5
2
6
6
2

0
1
4
3
3
4
5
2
4
5
3
5
3
6
6
5
5
6
8
6
7
11

GM GS

P

J

V

E

D

GM GS

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

70
64
63
60
55
51
50
49
48
46
45
45
44
42
40
39
38
33
27
27

34
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34

21
20
18
17
16
16
14
13
13
11
13
12
12
10
11
10
10
7
7
7

7
4
9
9
7
3
8
10
9
13
6
9
8
12
7
9
8
12
6
6

6
10
7
8
11
15
12
10
12
10
15
13
14
12
15
15
16
15
21
21

57
53
47
56
41
35
44
36
43
45
43
36
42
38
42
43
32
28
37
21

31
24
18
16
18
14
25
14
12
16
10
10
18
17
18
13
17
12
14
10
11
16

11
13
15
14
15
13
24
12
10
17
10
12
15
19
21
16
23
15
22
12
16
29

30
29
33
44
35
31
38
34
41
52
50
32
44
37
50
48
38
43
59
51

Major League Soccer
Play-Off
2016/10/27

Toronto FC 3-1 Philadelphia Union
LA Galaxy 3-1 Real Salt Lake
2016/10/28
DC United 2-4 Impact Montréal
Seattle Sounders 1-0 Sporting KC
Meias-Finais (West)
1ª Mão	
LA Galaxy (1-1) Colorado Rapids
1-0
Seattle Sounders (4-2) FC Dallas
3-0
Meias-Finais (East)
1ª Mão	
Impact Montréal (3-1) NY Red Bulls
1-0
Toronto FC (7-0) New York City FC
2-0
Final (West)
1ª Mão	
Seattle Sounders-Colorado Rapids
22/11 22:00
Final (East)
1ª Mão	
Impact Montréal-Toronto FC
22/11 20:00

2ª Mão
1-0 (3-1)g.p.
2-1
2ª Mão	
1-2
0-5
2ª Mão
27/11 16:00
2ª Mão
30/12 19:00

Ronaldo assina até 2021
e Deixa uma Promessa
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nternacional português já rubricou o novo
contrato e afirma que este não será o último. A renovação de contrato de Cristiano Ronaldo foi confirmada este domingo, mas a oficialização de todo o processo foi realizada esta
segunda-feira numa conferência de imprensa,
onde o português rubricou o seu novo contrato até 2021, ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

O líder do clube ‘merengue’ mostrou-se muito
feliz por CR7 continuar ao serviço do clube e
teceu rasgado elogios ao craque português, afirmando que ele já é um símbolo mítico do clube,
“Os jogadores que defendem o nosso escudo são
os maiores do nosso desporto. Cristiano, convertes-te no sucessor dos nossos mais míticos. Pertences às emoções de milhões de pessoas, de todas as línguas e culturas. És o símbolo do melhor
clube da história do futebol. Ganhaste tudo. És

uma lenda do madridismo, és o maior goleador
de sempre do Real Madrid. És um jogador único. É justo que tenhas uma quarta Bola de Ouro
depois da época fantástica com o Real Madrid

Madrid, à cidade de Madrid, aos meus companheiros, a todos os que me ajudaram a chegar a
este momento. Dia muito importante para mim.
Disse muitas vezes que este é o clube do meu

e com a Seleção portuguesa. Continuarás a pertencer ao coração dos adeptos do Real Madrid.
Haverá um antes e um depois de Cristiano Ronaldo”, disse Florentino Pérez, em conferência
de imprensa.
Quanto a CR7, que se tornou no jogador mais
bem pago do Real Madrid, deixou uma promessa. “Tenho de agradecer ao Presidente, ao Real

coração.
É um momento único na minha vida, por
renovar por cinco anos, mas deixo claro que
não será o último contrato. Jamais pensaria
em fazer tanta história neste clube”, afirmou.
“Não sei o futuro. Sei que este é o meu penúltimo contrato. Depois não sei. Não sei em que
idade vou parar”, acrescentou.

