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Noite MeMorável do Novo raNcho Folclórico, 
leMbraNças do ribatejo No são MartiNho

No dia que se sucedeu à pro-
mulgação, pelo presidente da 

república, do diploma que estabe-
lece medidas de apoio às vítimas 
dos incêndios, o primeiro-ministro 
garantiu aos jornalistas que em 
breve haverá lugar à indemniza-
ção dos feridos graves.
“Temos uma resolução do Conselho 

de Ministros para um sistema muito 
célere de indemnização às vítimas 

mortais. A nossa intenção é alargar 
o mecanismo aos feridos graves”, 
afirmou António Costa, convicto de 
que o relatório relativo às vítimas 
mortais dos incêndios de outubro fi-
cará “concluído nas próximas duas 
semanas”. Será posteriormente feito 
“mesmo relativamente aos feridos 
graves”, salvaguardou, garantindo 
que o mecanismo será “mais céle-
re do que a lei que o Presidente as 

iNcêNdios: costa proMete alargar iNdeMNizações “aos Feridos graves”
República promulgou ontem” e que 
diz respeito aos fogos de junho. As 
declarações de António Costa foram 
proferidas em Oliveira de Frades, 
numa visita às zonas afetadas pelos 
incêndios. Num dos locais fustiga-
dos pelas chamas, o chefe do Exe-
cutivo afirmou estar perante um “ce-
nário duplamente impressionante: 
pela destruição e pela capacidade de 
resistência e transformação”.
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coNtrato de trabalho Nas
pescas é uM passo gigaNte

A criação de contratos de tra-
balho no setor das Pescas tem 
sido muitas vezes propalada 
pelo governo regional como 
uma prioridade para os Açores 
e até hoje sabe-se que apenas 
se têm feito ações de sensibili-

zação junto dos armadores de todas as ilhas para a 
concretização daqueles contratos com a ajuda da Fe-
deração das Pescas.
Os contratos de trabalho no setor será um importan-

te contributo para a dignificação da classe piscatória, 
para além de propiciar uma melhoria dos rendimentos 
dos profissionais, que são manifestamente irrisórios e, 
consequentemente, para a melhoria da sua qualidade 
de vida.
Temos consciência que não é fácil este passo gigante 

em muitas das embarcações, sobretudo em Rabo de 
Peixe, já que o sistema arcaico de quinhão é ainda uma 
realidade e na maioria dos casos é injusto e insuficien-
te, pelo que esta medida visa acima de tudo sensibilizar 
todo o setor para a necessidade de se implementar de 
forma gradual este sistema de contratos, que já está 
previsto na legislação há muitos anos e contribuirá, se-
guramente, para a dignificação da profissão de pesca-
dor, até agora um parente pobre da economia açoriana.
Só assim, os pescadores poderão usufruir, tal como 

todos os demais trabalhadores, de um regime jurídico 
adequado para efeitos de segurança social aplicável 
aos trabalhadores da pesca local e costeira e apanha-
dores de espécies marinhas. Desta forma será possível 
garantir que os pescadores abrangidos pelos respeti-
vos seguros recebam a sua retribuição fixa e variável, 
devidamente quantificada, o que é umas mais-valias, 
respeitando aos limites de trabalho e ao direito a forma-
ção profissional, férias e ao subsídio de desemprego.
Trata-se, pois, da introdução dos contratos de traba-

lho, uma inovação que constitui uma aspiração antiga 
dos pescadores, que até agora viam relegadas muitos 
dos seus direitos e regalias sociais, enquanto prestado-
res de serviços.
É do domínio público que a Federação das Pescas 

preparou uma proposta de Convenção Coletiva de Tra-
balho, que está a ser discutida com as associações e 
os sindicatos, e que se prevê que entre em vigor em 
2018. Se assim for, restitui-se aos pescadores a digni-
ficação que merecem, dado tratar-se de uma profissão 
arriscada e muito mal remunerada e muitas vezes con-
siderada marginal.
No entanto, há que admitir que no que diz respeito às 

pequenas embarcações de pesca, com uma economia 
de pequena escala, muito baseada no regime familiar, 
não será fácil a implementação de contratos de traba-
lho. Contudo, compete ao Governo Regional encontrar 
uma fórmula que possibilite que os pescadores nestas 
situações não sejam prejudicados e possam igualmen-
te usufruir das regalias dos que terão um contrato de 
trabalho devidamente assinado.
Só assim poderá resultar positivamente a estratégia 

do Governo Regional dos Açores tendo em vista au-
mentar o rendimento dos pescadores, através do citado 
regime jurídico dos contratos de trabalho na pesca e do 
regime contributivo para efeitos de Segurança Social, a 
aplicar a todos os trabalhadores da pesca local e cos-
teira, apanhadores de espécies marinhas e pescadores 
apeados e não apenas a alguns.
Recorda-se que o regime jurídico do contrato indivi-

dual de trabalho a bordo das embarcações de pesca 
como tal registadas nos portos nacionais foi aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 15/97, de 31 de maio e ainda não 
está completamente implementado. Aquele regime não 
prejudica a prevalência de disposições mais favoráveis 
constantes de instrumento de regulamentação coletiva 
de trabalho ou de contrato individual de trabalho, mas 
na ausência de regulamentação coletiva de trabalho e 
desde que não contrariem a lei ou o contrato individual 
de trabalho, serão atendíveis os usos da profissão ou 
da empresa. Considera-se que a prestação de trabalho 
do pescador ocorre a bordo de embarcações de pesca, 
bem como em terra, na execução de tarefas específicas 
da atividade da pesca ou relacionadas com a embar-
cação, obrigando-se, mediante retribuição, a prestar a 
sua atividade profissional a um armador de pesca, sob 
a autoridade e direção deste ou do seu representante 
legal. Ou seja como em qualquer profissão, o pescador 
tem direito a ter o seu contrato. 
Vamos aguardar para perceber se a lei de 1997 será 

aplicada em 2018.

estaMos a assistir a uN coNFlito 
FroNtal eNtre as graNdes eMpresas 

traNsNacioNais e os estados

como pode um pais ceder aos cantos de sereia do dinheiro fácil e 
aos argumentos adiantados pelos economistas para explicarem e 

rir perante o espetáculo, que passou a ser um princípio de vida, ou 
ainda pior, de governos cujas consequências ficam para durar.
As falhas de agora no governo federal do Canadá existem apenas para 

lembrar as de ontem. Entre estas falhas o emprego de um vocabulário 
pervertido e destinado a afastar a realidade apresenta-se como as melho-
res condições para salvar o pagamento de impostos a uma minoria rica. 
A classe política em geral e os economistas na sua maioria não refletiram 
um segundo nas consequências económicas, concentrados na sua ânsia de 
lucro, não hesitando em sacrificar as suas próprias industrias nacionais.
As deslocação de fábricas e as chantagens do genero “Ou não há impos-

tos ou vamo-nos embora” incitaram a restringir o modo de vida de milha-
res de trabalhadores e a fazer as primeiras brechas no Estado-providência, 
aguardando-se o seu desmantelamento completo. Numa palavra, é toda a 
estrutura política que está a ser minada.
O mercado comporta-se como uma ditadura e a política essa, velha arte 

do possível, assume as feições de um teste de competências que serve 
para avaliar os melhores gestores do mercado e o melhor sorriso do ano, 
onde ate os jornalistas, que servem as elites, subordinados as hierarquias 
se deliciam ao alimentarem o espetaculo. Pressupoe-se que o papel de um 
governo consiste em dar forma a narrativa da sociedade, das suas contra-
dições e dos seus problemas. Ora no Canada actual uma tal narrativa nao 
existe. Isto porque os atuais responsaveis politicos instituiram  a preguiça 
intelectual como sua marca de fabrico.
A tendência para a precaridade do emprego não só se confirma como se 

acelera, de ano para ano no Canadá. Os jovens profissionais têm como 
principal caraterística a insegurança laboral e consequente fragilidade, 
mesmo para aqueles que conseguem emprego, já que há uma larga fatia 
dos licenciados que encontra barreiras quase intransponíveis no acesso à 
profissão. É do interesse de todos que as empresas sejam rentáveis e que 
assegurem os postos de trabalho, o problema é quando o objetivo do lucro 
se intromete só no lado individualista.
A precaridade constitui um problema grave nos novos modelos de tra-

balho e em todas as profissões. Assistimos por vários motivos à rápida 
desintegração de grande número de empresas familiares, quase tão im-
pressionante como o declínio de muitos políticos e leis governamentais. A 
obediência dos cidadãos está a desaparecer com igual rapidez. A extraor-
dinaria ascenção da tecnologia e de outros meios de manter os cidadãos 
debaixo de vigilância em todos os instantes, câmaras de circuito fechado, 
acesso a dados pessoais e a computadores, não tornou o Estado e a lei 
mais efetivos, embora tenha tornado os cidadãos menos livres. Tudo isto 
aconteceu numa era de globalização dramaticamente acelerada, que está a 
potenciar o aparecimento de disparidades regionais e a globalização está 
a conduzir logicamente a um aumento de fluxo de imigraçao laboral, de 
zonas mais pobres para regioes mais ricas. Mas isso gera tensão social e 
política em muitos dos Estados afetados. Em termos globais tal movimen-
tação é modesta, porque apenas 3 por cento da população mundial vive 
fora do seu país natal.
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jorge correIA

respoNsáveis eM extiNção

portugal não foge à moda 
mundial de extinção de 

responsáveis, particular-
mente nas situações difíceis 

ou para as quais se antevê prejuízo para o 
próprio ou para o grupo ao qual pertence. 
começa assim o passa culpas, o chutar a 
bola para o lado, o passar a batata quente 
para o vizinho que dê mais jeito.
Senão vejamos: foi o verão quente de incên-

dios com réplica no outono; foi o roubo de ma-
terial militar de Tancos, com a simpática devo-
lução de material a mais; a vergonha sanitária 
das cantinas escolares revelada recentemente; 
a silenciosa descapitalização do sistema nacio-
nal de saúde; agora temos o caso de contami-
nação por legionela num hospital público. A 
atual solução governativa fez agora dois anos, 
mas infelizmente, à semelhança de Passos 
Coelho na oposição, não se soube reinventar. 
Todos sabemos que esta união das esquerdas 
surgiu principalmente para evitar um governo 
liderado por PSD, mas sem rumo definido para 
o país. Qual a solução? Satisfazer clientelas 
eleitorais proporcionando uma acalmia social, 
pois uma coisa em que os lusitanos são líderes 
é em reclamar, o que não convinha em termos 
de imagem. Mas a par de tudo isto fomenta-se 

uma atmosfera de desleixo, desnorte, de desres-
ponsabilização. A culpa é sempre do outro ou 
de uma coisa qualquer, que independentemente 
da distância em relação ao evento funesto ou 
da ligação causa-consequência, deve esta culpa 
ser passada para algo ou alguém. Isto agrava-
-se ainda mais agora que o arqui-inimigo (leia-
-se Passos Coelho) está de saída. Qual é ago-
ra o cimento que vai unir estas esquerdas, tão 
díspares entre si apesar das aparências e dos 
contornos que atuais líderes e alguns militantes 
pretendem dar?
O cidadão e os políticos devem ter a cons-

ciência que um governo deve ter metas gerais 
para o país e não defender grupos particula-
res, como o exemplo do ministro da educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, afirmando “lutar 
radicalmente pelos direitos dos professores” 
aquando da sua presença num evento quando 
foi interpelado pelo dirigente sindical Mário 
Nogueira. Este exemplo é notório da falta de 
noção da responsabilidade e missão de um mi-
nistro, neste caso da educação. Evitarei ir ao 
passa culpa de António Costa, ou até mesmo 
da oposição, porque também esta num passado 
recente alimentou esse passa culpa da desgra-
ça financeira que se abateu sobre o país. Neste 
imbróglio não posso deixar de referir os media, 
que por uma questão de audiências uma grande 
fatia dá prioridade ao espetáculo em detrimen-
to da substância quando interrogam ou entre-

vistam os atores políticos, fomentando acima 
de tudo o desinteresse. 
Não se pode deixar de lamentar a extinção de 

responsáveis com visão, com sentido de mis-
são, com capacidade empreendedora. Um só 
não será suficiente, serão necessários muitos 
pois há muitos interesses instalados, eu diria 
mesmo enraizados, na estrutura política, eco-
nómica, financeira e social portuguesas. Estes 
interesses necessariamente irão reagir para so-
brevivência, apelando mais uma vez à sobran-
ceira desresponsabilização.
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0:30 Fatura da Sorte
1:00 Volta ao Mundo
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 17 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:45 Sociedade Civil
6:45 Visita Guiada
7:15 Os Bochechas
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Visita Guiada
9:35 O Sábio
10:15 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Sexta às 9
0:30 Notícias do Meu País
1:15 Hora dos Portugueses 

sábadO, 18 dE nOvEMbrO           
1:30 Literatura Aqui
2:00 A Essência
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:15 50 Graus
7:30 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:45 Ilha das Cores
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:33 Pão Real e Pão em Casa
 Network Negócios 2017
10:14 Portugal Que Dança
11:15 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 No Ar
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Lousã
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Fado, História
 d´uma Cantadeira
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
23:45 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 Todas as Palavras
1:30 O Princípio da Incerteza

4ª-fEira, 15 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo É Economia
5:48 Notívagos
 Sociedade Civil
6:49 Catarina de Albuquerque
 Filhos da Nação
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:17 Filhos da Nação
9:52 O Sábio
10:35 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:59 Criar.pt
14:08 O Preço Certo
14:58 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:45 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:36 Hora dos Portugueses
20:49 Palavra aos Diretores
21:20 Brainstorm
22:04 Notícias do Atlântico
23:05 O Sábio
23:33 Viagens à Volta do Mundo!
23:45 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
0:16 Isabel do Carmo
 Grande Entrevista
1:09 Criar.pt
1:15 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 16 dE nOvEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Isabel do Carmo
 Grande Entrevista
5:45 Confiança dos Portugueses
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 Os Bochechas
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:45 Ideias & Companhias
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef!
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Grande Área

joSé De SouSA

caros amigos leitores cá 
estamos nós no mês dos 

finados, novembro, as folhas 
multicolores começam a cair e 
a perder toda a beleza do início 
do outono. 

É também neste tempo do ano que os motards 

vão ter que pôr as motas nas garagens pelos pró-
ximos quatro ou cinco meses. Falando em mo-
tas muitos amigos motociclistas me perguntam 
se a minha mota está numa garagem aquecida. 
Sempre fico com a boca à banda com esta men-
talidade de certos proprietários de motas que vão 

coisas do corisco
dormir mais descansados em saber que as motas 
vão ser aquecidas durante o inverno, como se 
tratasse de seres humanos.
Com todo o gosto que tenho pela minha mota, 

não me faz diferença nenhuma em saber que a 
dita cuja vá estar ao frio  por alguns meses, eu 
próprio vou ter que enfrentar também este inver-
no, se quero ver o verão 2018. Claro que está em 
jogo muito dinheiro, há quem pague umas boas 

centenas de dólares p’ra guardar as motas numa 
garagem aquecida. Falando nos finados, ou mor-
tos, nós temos todos um dia de morrer, se não for 
do rabo é as calças, mas uma coisa é certa p’ra lá 
é que é caminho, sempre p’ra lá como se diz nos 
Açores. E como tuda na vida e na morte custa di-
nheiro, também é preciso preparar a nossa última 
viagem, uma ida só. Vi há dias uma reportagem 
na televisão, em que falavam dos preços do cai-
xão, e vale pena  visitar vários serviços funerá-
rios, porque os preços são mesmo diferentes, as 
vezes uma diferença de mais de mil dólares, claro 
p’ró defunto não importa, ele já não vai precisar, 
mas p’rós herdeiros, ai que o preço conta. Di-
zia que tinha visto um programa na TV sobre as 
práticas das agências funerárias, olha que aquilo 
joga duro p’ra te vender o bilhete de ida só, mas 
no meio de tantas escolhas, é como no restau-
rante, existe sempre aquele que vai tentar tirar o 
máximo de dinheiro possível à família enlutada 
que está numa situação muitas vezes frágil emo-
cionalmente. P’rós vendedores de urnas aquilo é 
um dia como outros, mas se comparei ao restau-
rante não é a mesma atividade, uma é triste outra 
alegre, vamos comer um prato que gostamos e 
sem ter que preparar nem lavar loiça depois, mas 
naquele programa de serviços fúnebres há certas 
funerárias que aceitam que tragas a tua própria 
urna ou caixão, já viste como é ....morre um fa-
miliar e lá vamos nós comprar a urna e se não 
cabe no teu porta-bagagens, alugas uma furgo-
neta e lá vais tu levar caixão ou urna p’ra cinzas 
na casa funerária; a diferença é no preço, muito 
dinheiro que o defunto não precisa e a família 
vai apreciar... p’ra  pagar a comidinha depois do 
enterro.... p’ró meus amigos motociclistas tam-
bém há um maneira especial de dar um último 
passeio de mota... original.
“A nossa única certeza é esta: não sabemos 

o dia de amanhã. então desamarra esta cara, 
acalma esta alma e ama sem drama. porque de-
pois -meu caro!- pode ser tarde demais”. Fer-
nanda de Melo.

liNha aberta:
514 790.0251

publicidade:
514 366.2888

doMiNgo das 16h às 18h
5877 papiNeau, MoNtreal, Qc

produtora
rosa velosa



A voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl                   mERcREDI, 15 novEmbRE, 2017  |  P. 5

INFormAÇÃo comuNItárIA

DomINgo, 26 De Novembro
mAtINée com AlmoÇo
e ANImAÇÃo muSIcAl

Sopa, bufete cozido à portuguesa, sobremesa
animação musical Júlio Lourenço

$25.00 crianças dos 6 aos 12 $12.00
Venha passar uma tarde agradável na nossa 
companhia o tempo já convida a este tradi-

cional prato da cozinha portuguesa.
reserve: s. Nobre 438-502-5395

coNceição: 514-255-4849
apc: 514-844-2269, Facebook

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1z3

Alain Côté O.D.

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

A
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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.

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

o Que é uM exceleNte proFessor?

um excelente professor, 
executivo ou profis-

sional liberal é alguém que 
aprendeu a perguntar mais do que a respon-
der, a questionar mais do que a se satisfazer 
com informações prontas. A arte da pergun-
ta promove a educação da emoção. 
Um bom mestre ensina a seus alunos o conhe-

cimento; um excelente mestre estimula a emo-
ção deles para perguntar, duvidar e ter cons-
ciência crítica. Na vida e nos estudos o tamanho 
da pergunta determina a dimensão da resposta. 
Um bom mestre prepara os alunos para passar 
em concursos, um excelente mestre prepara-
-os para serem pensadores na sinuosa escola da 
vida.
Os professores devem ser excelentes contado-

res de histórias. Devem estimular a emoção dos 
alunos enquanto transmitem o conhecimento. 
Platão preconizava que o conhecimento deve-
ria ser transmitido com deleite. Contudo, não 
há deleite no conhecimento se ele não for ofe-
recido com cores e sabores da emoção. Contar 
histórias é uma excecional forma de dar sabor 
ao conhecimento. As informações transmitidas 
com emoção, aventura ou prazer são registra-
das de uma maneira privilegiada na memória. 
Tente lembrar-se das informações mais impor-
tantes da sua vida. Se tentar perceberá  que res-
gatará as experiências que foram carregadas de 
emoções.

A transmissão do conhecimento com voz al-
tissonante, segura e teatralizada abre espaço na 
mente.
Dos alunos que estão com o pensamento ace-

lerado, facilita o registro e o aprendizado. Mui-
tos professores precisam repensar sua postura 
em sala de aula e seu papel como educador.
Educar deveria ser a mais séria brincadeira da 

sociedade. Se você quer ser um excelente edu-
cador em qualquer área profissional nunca se 
esqueça de ser um contador de histórias.
Aprenda a ser inventivo, liberte a sua imagina-

ção, aprenda a rir de si mesmo, aprenda a rir da 
sua seriedade. O mundo precisa tanto da grava-
ta como do palhaço, da seriedade e do sorriso.
Nunca esquecendo que o maior educador desta 

terra, foi o maior contador de histórias.

presideNte da câMara de poNta 
delgada de visita a MoNtreal
A Casa dos Açores do Quebeque informa os seus só-
cios, a nossa comunidade e em particular os Pontadel-
gadenses que, vindo de Toronto, receberá na sua sede 
o Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Dr. José 
Manuel Bolieiro. O senhor Presidente Bolieiro vem 
acompanhado do seu Chefe de Gabinete, o já nosso 
conhecido e muito simpático Dr. José Andrade. A Casa 
dos Açores receberá os ilustres visitantes no domingo, 
19 de Novembro pelas 17H00.

graNde Noite de Fados
Grande noite de fados no Sport Montreal e Benfica, 
100 Bernard ouest sábado dia 25 de novembro 2017. 
Reservas 514.229.8701 Carlos Fernandes. São todos 
bem-vindos!

alMoco de aMizade
O Clube Oriental organiza no sábado, dia 25 de no-
vembro pelas 13h um almoço de amizade, cozido à 
portuguesa ao preço 18 orientais venho ao nosso clu-
be almoçar com todos os portugueses.O Clube Orien-
tal sabe receber os nossos compatriotas já recebemos 
inscrinções para a passagem de ano. Espaço limitado. 
Obrigado por visitar o Nosso Clube Oriental.

exposição Fado
Numa iniciativa conjunta com os Estudos Lusófonos 
da Universidade de Montreal, o Consulado Geral de 
Portugal em Montreal tem o prazer de anunciar a apre-
sentação, em Montreal, da exposição História do Fado, 
preparada pelo Camões, Instituto da Cooperação e da 
Língua, em reconhecimento da expressão artística por-
tuguesa considerada património imaterial da humani-
dade pela UNESCO. Esta atividade cultural, que inclui 
também atuações da fadista Suzi Silva e dos músicos 
Luís Duarte e Liberto Medeiros, terá lugar no próximo 
dia 14 de novembro, às 18h30,  no Carrefour des arts 
et des sciences da Universidade de Montreal  (Sala 
C-3061 Pavillon Lionel-Groulx, 3150 Rue Jean-Brillant).
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Noite MeMorável do Novo raNcho Folclórico, 
leMbraNças do ribatejo No são MartiNho

SylvIo mArtINS
FotoS De mANuel NeveS

eu não sou o mais novo 
nem o mais velho da co-

munidade, nasci em 1972, 
vivi com a comunidade até 

aos meus 15 anos e em 1997 regressei à comu-
nidade portuguesa em montreal. já vi muito e 
desde 2002 comecei a integrar-me nesta linda 
comunidade. em primeiro ajudando a igre-
ja, depois os jovens em ação da Santa cruz e 
agora no jornal A voz de portugal, por caro-
lice faço reportagens das festas, eventos e faço 
parte de uma linda equipa que gosta da comu-
nidade e que dão muito tempo sem retribuição, 
“A nossa paga é a alegria da nossa comunidade 
quando lê os nossos textos e vê as nossas fotos”. 

Já vi muitas festas através dos anos e sábado 
11 de novembro foi muito diferente de todas as 
outras. Em primeiro lugar, pela primeira vez em 
muitos anos esta festa trocou de mão. O Grupo 
Folclórico Português de Montreal esteve a car-
go de organizar esta festa tradicional na Igreja 
Santa Cruz. O lindo cartaz nos informou que a 
festa se realizava com um jantar confecionado 
pela grande chefe Helena Loureiro. Tudo o resto 
era desconhecido.
Quando cheguei, fiquei encantado, um cen-

tro de mesa feita de rolhas de vinho em cortiça 
apresentando o número da mesa, todas as mesas 
estavam lindamente preparadas. A festa iniciou 
com a mestra de cerimónia, Elizabeth Martins 
Carreiro, apresentando a grande chefe de Cozi-
nha  que falou-nos sobre a ementa da noite, tipi-
camente ribatejana e  à nossa maneira”, com três 
saladas de entrada atum com feijão frade, uma 
de fígado salteado e uma de orelha de porco com 

pezinhos de coentro. Sopa da pedra e como prato 
principal bacalhau confitado com cebola batata à 
murro e migas de broa com couve. Para adoçar 
o bico toucinho do céu com frutas silvestres e 
um figo recheado com chocolate e para finalizar, 
castanhas de Portugal. Posso também vos infor-

mar que foi a primeira vez que eu comi tão bem 
numa festa como esta. O prémio para a melhor 
água pé foi para Manuel Neves.

Houve uma grande surpresa, claro!
Nos últimos anos o Grupo Folclórico Português 

de Montreal está a transformar-se e quer apresen-
tar  cultura folclórica de Portugal. Há alguns anos, 
apresentou o Minho, as danças de Nazaré, e nesta 
noite inaugurou-se a nova secção deste grandio-
so rancho que é “Lembranças do Ribatejo”. Os 
dançarinos acabaram de servir o jantar perto das 
11 horas da noite. Foram-se trajar e começaram a 
dançar perto da meia noite. Eles estavam exaus-
tos mas ninguém diria. Dançaram com convicção 
e alegria, da primeira à última dança. Os fortes 
aplausos através da sala foram sensacionais.
O grupo é constituído de: Magalie, Hugo, Isa-

bel, Kevin, Amália, Ricardo, Maria Carmo, Rui, 
Stephanie Pacheco, Bruno, Bety, Andy, Stefanie 
da Silva, Diogo, Patrícia, Paulo, Jessica, Diana e 
Ricardo. Melo e António no acordeão, Paulo na 

quarta, Joaquim nos ferrinhos, Luís na cama ra-
chada, Rafael e Margarida cantores, bandeiras: 
Lucinda e Idalina. Apresenta o grupo: Elizabeth.
Durante a noite tive a oportunidade de colher al-

gumas impressões Rafael Gaspar: “O folclore é 
um passatempo, onde os participantes devem es-
tar por gosto e vontade própria. Nós dirigentes de-
vemos ter apenas orgulho dos nossos elementos”.
Bety Oliveira ensaiadora do grupo com Diogo 

Loureiro disse aos colegas depois do espetáculo 
“eu nunca fui tão aplaudida como hoje, um grande 
sucesso! Enfim um sonho que se torna realidade 

para a gente (eu e bety) estarmos à frente de um 
grupo e apresentar esta região que mais gostamos! 
viva o lembranças do ribatejo. E obrigado ao gru-

po campinos do Ribatejo de nos ter dado a mim e 
à Bety o amor pela dança ribatejana que hoje está 
bem viva no nosso coração”.
A apresentadora do grupo folclórico português 

de Montreal, afirma que “O folclore é paixão e 
dedicação. O nosso grupo não é um rancho. So-
mos um grupo etnográfico com um grande res-
peito e apreço pela cultura e as tradições das re-
giões que representamos. Já é assim no Coração 
do Minho e no Brisas da Nazaré por isso tinha que 
ser assim no Lembranças do Ribatejo. Estou feliz 

com o nosso espetáculo, foi maravilhoso e muito 
emocionante ver a dedicação de cada elemento do 
grupo. Foi um esforço coletivo. Os músicos foram 
espetaculares. Entre o primeiro ensaio e o espetá-
culo passaram 7 meses. Todos trabalhamos muito 
para que o espetáculo fosse  sucesso”. O grupo 
agradece à madrinha e grande chefe e empresária 
Helena Loureiro, mãe do Diogo Loureiro (ensaia-
dor) e Daniel Loureiro (conselheiro das comuni-
dades) pelo jantar espetacular e pelo apoio que 
nos tem dado. Também agradecem ao Portus 360, 
as padaria Coimbra e Lajeunesse, les volailles 
Fernando, quincaillerie Açores, Paulo Café, Ro-
sas de Portugal, Bijouterie Zénith, Manuela Grilo 
da pharmaprix, Soares e filhos, Viva TV Montreal 
Carlos Maçaroco de Johnny Prosciutto e a Senho-
ra Fátima Sobreira e Manuel Silva.
No início do meu artigo escrevi sobre a mi-

nha convicção e adoro ver pessoas como eu, 
Helena e a sua família, todos os jovens deste 
grupo folclórico que não pedem nem um cen-
timo pelo trabalho que fazem com orgulho w 
porque fazem parte desta grande família, que 
é a “comunidade portuguesa de montreal”. 
parabéns ao grupo e aos organizadores desta 
grandiosa festa.
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
514.862.2319
danny PEna
514.688.4576

PEdrO alvEs
514.898.1152

www.memoria.ca

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

CoNtAbIlIStA

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

www.acaixa.ca

8770 bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENtIStA

ElEtrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

MErCEArIAS

MoNuMENtoS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

pADArIA

rENoVAçõES

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. gonçalvesIMportADorES

agência
AlgArve

rEStAurANtES

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMB. DE PORTUGAL EM OTAVA T.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL T.: 514.499.0359

assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ T.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMAN DE LAVAL T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO T.: 514.251.9791
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRèSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO
 DO DIVINO ESPíRITO SANTO T.: 514.353.1550
CíRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389
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

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMíLIA T.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
INTEGRAçãO E CULTURA LUSO T.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD T.: 514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUz / LUSITANA T.: 514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO
ESPíRITO SANTO T.: 514.844.1774
FILARMóNICA DO DIVINO
ESPíRITO SANTO DE LAVAL T.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUz T.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

IGrEjA

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

h1s1a2, st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

NotárIoS

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

depositária do 
arquivo notarial de 

Me. luciano bernardo 

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

câmbIo Do DólAr cANADIANo
14 De Novembro De 2017

1 euro = cAD 1,503280

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

SErVIçoS fINANCEIroS

rEStAurANtES

SErVIçoS fINANCEIroS

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

linhas da
mão e cartas.
vidente com

dons naturais.
resolve os seus

problemas sem voodoo.
rOsa: 514-278-3956

SErVIçoS

Precisa-se de homens e mulheres com experiên-
cia em limpeza escritórios de companhias a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. deve ter um carro. Por 
favor, envie seu cv por fax para 450-975-1977 ou 
ligue para 450-975-2303 9h-17h.

PrOcura-sE Paisagista cOM EXPEriência 
EM PavE uni, MurOs E Escadas EM blOcOs

E asfaltO. 514-992-1586

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. const. 2004. chão em madeira. 
insonorização 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 ao pé do novo hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

EMprEGoS

Padeiro com experiência a tempo inteiro e as-
sistente padeiro a tempo inteiro. E, senhora para 

trabalhar ao balcão e fazer sanduíches.
tania: 514-795-8277

companhia de produção de radiadores para veí-
culos está à procura de empregados com ou sem 
experiência e a tempo inteiro. falamos português. 

Pedro: 438-993-6626

jes reNovatioNs
josé silva

companhia portuguesa especializada em
renovações gerais. Orçamento gratuito

rbq: 5599469301
t.: 450-662-0776 ou 514-717-0776

PrEcisa-sE dE hOMEns Para instalaÇãO
dE aluMÍniO cOM Ou sEM EXPEriência

tEl.:514-362-1300

Classificados e pequenos anúncios
uMA ESColhA CErtA... tElEfoNE 514-284-1813 Necrologia

companhia em serviço de limpeza de escritórios 
está a procura de empregados/as de 2ª-6ª depois 

das 18 horas, 18$/h e precisa de ter um carro.
Michael: 514-624-3437

Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira responsá-
vel com 5 anos de experiência na cozinha portu-
guesa e mediterânea 40h/sem.

apresentar-se no 1851 rua Ontario
514-563-1211

† jOãO da silva
1932 – 2017

É com grande pesar, que a famí-
lia vem por este meio informar o 
falecimento em Montreal, no dia 
08 de novembro de 2017, com 
85 anos de idade, de João da 
Silva, natural de Salreu, Estarre-
ja, esposo de Carolina da Cunha.
Ele deixa na dor a sua esposa 
Carolina, filhos Jean Antonio, 
Manuel (Guylaine), Serge e Jac-
ques (Rosie), irmão falecido José 
(Emília), irmãs Glória (Armando) 
e Rosa (Miguel), cunhados Joa-
quim (Rosa), António (Albertina) 
e falecido Manuel (Maria), cunhadas Maria (falecido 
Manuel), Ildebrandina (falecido António) e Ermelinda 
(Carlos), sobrinhos/as, primos/as, outros parentes e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6520 rue st-denis, Montreal
antónio rodrigues
cel. 514-918-1848
O velório teve lugar no domingo 12 de novembro de 
2017, das 19h às 22h, e na segunda-feira dia 13 de 
novembro de 2017 a partir das 9h30. A missa de corpo 
presente teve lugar na segunda-feira dia 13 de novem-
bro de 2017, às 11h na Igreja Nossa Senhora do Santo 
Rosário, situada no 805 rue Villeray, Montreal, tendo 
sido sepultado no Cemitério de Laval, situado no 5505 
Rang Bas St-François, Laval.A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer 
forma, se lhes associaram neste momento de dor. A to-
dos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† artur bEnfEitO
1931 – 2017

É com grande pesar, 
que a família vem por 
este meio informar o fa-
lecimento em Montreal, 
no dia 11 de novembro 
de 2017, com 86 anos 
de idade, de Artur Ben-
feito, natural de Porto 
Formoso, São Miguel, 
Açores, esposo da se-
nhora Justina Benfeito.
Ele deixa na dor a sua 
esposa, filhas Dahlia, 
Nely, filhos Charlie, Ar-
thur e seus cônjugues, e 
o seu filho que já faleceu Manuel “Mini”, netos/as, bis-
netos/as, irmãos/ãs, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
dignité, côte-des-neiges
4526 côte-des-neiges, Montreal
O velório terá lugar no domingo 19 de novembro de 
2017, das 14h às 17h e das 19h até 22h. A missa de 
corpo presente será segunda-feira dia 20 de novembro 
de 2017, às 10h na Igreja Santa Cruz. Será sepultado 
no Cemitério Côte-des-Neiges, Mausoléu Eulalie Duro-
cher. Renovam com profunda saudade a missa de sé-
timo dia que vai se realizar no sábado 18 de novembro 
de 2017 às 18h30. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes 
associaram neste momento de dor. A todos o nosso 
obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

SErVIçoS

† bEntO dE OlivEira
Faleceu em Laval, no dia 14 
de novembro o Sr. Bento de 
Oliveira, natural de Relva, 
São Miguel, Açores; esposo 
da Sra. Laudelina Martins. 
Deixa na dor sua esposa, 
seus filhos Natália (Filomeno 
Soeiro), José Jacinto, João 
(Jessica Constanzio), Lau-
delina (Horácio Medeiros), 
Maria Goretti (Carlos Arruda); 
seus netos Kimberley, Mi-
chael, Jonathan, Christopher, 
Lili, Olivier, Adam, Ryan, Je-
ffry, Lucas, Laura, Daniel e 
seus cônjuges; cunhados/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159 boul. st-Martin Este, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira 16 Novembro das 14h 
às 17h e das 19h às 22h; sexta-feira a partir das 9h. O 
funeral será sexta-feira 17 de Novembro às 11h na igre-
ja Nossa Senhora de Fátima em Laval. Será depois se-
pultado em cripta no mausoléu St. Martin. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

urgEntE
Precisa-se de senhora para trabalhar 

na charcutaria a partir do 20 deste mês.
514-842-3558

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa de 3 a 4 dias por semana, 

com experiência. 
514-736-8765 ou 514-942-7544

EMprEGoS
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são MartiNho 2017 No ceNtro coMuNitário de aNjou

Sábado 11 de novembro organizou-se o tra-
dicional magusto, São martinho com nova 

equipa, novo presidente e nova direção.
Ambiencia de tirar o chapéu, repasto de boa 

qualidade, aí vos deixo em fotografia, um cheiri-

nho do prato principal, saboroso bem confecio-
nado e de um colorido em apresentação que só o 
olhar nos fez crescer água na boa. 

Agradecimento a Lúcia de Sousa. A decoração 
da sala foi de bom gosto e o recebimento dos 
membros de uma delicadeza e atenção, que nos 
deixou bem dispostos, pessoalmente fui aca-
rinhada e abraçada  por todos com um grande 
“bem-vinda de volta a casa”. 
Senti-me feliz, muito feliz.
Toda a equipa, muito atenciosa com os seus 

membros, tudo servido em tempo e com primor, 
atenção e preocupação do Presidente, Sr. José 
da Costa, em procurar junto de todos os mem-
bros, se tudo estava bem, e a gosto, o mesmo 
sua esposa, a simpática Lurdes, aliás foi notório 
a preocupação de todos os elementos desta nova 
direção em acompanhar e ver de perto se tudo 
estava “nos conformes”, gostei muito. 

A nossa mesa era composta por 21 pessoas, 
amigos lindos e muito especiais, e todos esti-
vemos de acordo, que esta nova direção, com o 
nosso amigo José Costa no comando, vai fazer 
um bom mandato, linda família, equipa bem ela-

FIlomeNA coStA
e FotoS De Humberto cAbrAl

borada, bem escolhida e com boa vontade.
Meus amigos gosto de Anjou porque gosto.

Viva a alegria, viva o centro de Anjou e viva 
os candidatos a futuros produtores de vinho da 
nossa terra, em solo Canadiano. Sra. Paula Ro-
drigues, Sr. Liberal Miranda e Sr. Amandio Mi-
randa foram os três grandes vencedores desta 
noite. Viva a gente, que gosta do nosso cantinho 
Português, Centro Comunitário do Espírito San-
to de Anjou.
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Marcelo diz Que diMeNsão do caso
de legioNella Foi “Muito Maior
do Que o esperado”
o Presidente da República admi-

tiu que a dimensão do caso de 
infecções com a bactéria legionella 
– que fez até ao momento cinco ví-
timas mortais e 50 infectados – está 
“muito” acima do que tinha sido 
previsto e considerou que o minis-
tro da Saúde procedeu bem ao pedir 
desculpas ao país.
“O ministro da Saúde esteve mui-

to bem quando disse que todas as 
entidades intervenientes tinham de 
apresentar um pedido de desculpa, 
de reconhecer a sua quota-parte de 
intervenção numa realidade que não 
funcionou. E cuja dimensão hoje 
já temos, com alguma distância, a 
noção de que é muito maior do que 
tínhamos esperado no início,” afir-
mou Marcelo Rebelo de Sousa esta 
terça-feira, 14 de Novembro.
“Só lhe fica muito bem tê-lo feito 

[pedir desculpa],” acrescentou aos 
jornalistas em declarações transmi-
tidas pela TVI24 no final de uma 
visita à Associação Protectora dos 

Diabéticos de Portugal, em Lisboa, 
referindo-se às palavras de Adal-
berto Campos Fernandes, que on-
tem no Parlamento pediu desculpa 
em nome do Governo pelo surto de 
legionella.
O Chefe de Estado aproveitou ain-

da para reforçar o desejo de apurar 
as responsabilidades neste caso - 
que teve o hospital São Francisco 
Xavier, em Lisboa, como epicentro 
da contaminação, tal como já tinha 
feito na sexta-feira passada, dando 
uma semana ao Governo para apre-
sentar conclusões do inquérito aber-
to internamente.
“Quando há, da parte de entidades 

públicas, alguma coisa que falha, é 
preciso depois haver relatórios que 
apurem as responsabilidades. Já ti-
nha tido a mesma posição no caso 
de Tancos,” afirmou, defendendo 
que tanto a nível interno como por 
parte do inquérito do Ministério Pú-
blico acabará por ser feito “o apura-
mento do que se passou.”

bodas de ouro de 
Maria e josé aNtóNio carvalho

Sábado passa-
do na sala ri-

viera em Anjou 
celebrou-se as 
bodas de ouro, 
comemoração do 

Aniversário de 50 anos de casa-
mento do casal maria e josé An-
tónio. uma celebração de 50 anos 
de confiança, amor, paciência, to-
lerância, alegrias, dificuldades e 

sobretudo 50 anos de amor.
Os filhos Lúcia, Anabela, Nancy e 

José António organizaram uma lin-
da festa sem dúvida a presença de 
familiares e amigos. A ceremónia 
religiosa de fraternidade sacerdotal 

e pelo Padre Andre Lapointe. 
A animação esteve a cargo do DJ 

Jeff Gouveia que nos fez dar o pezi-
nho até tarde. Que Deus cubra este 
casal de bencões por muitos e mui-
tos mais anos.

FrANcIScA reIS
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carnEirO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma pessoa querida. 
Saúde: Proteja-se das mudanças de temperatura. Dinheiro: Aquela 
quantia que pensava irrecuperável poderá ser-lhe restituída. Não 
perca a esperança. Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

tOurO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-metade. Dê 
asas à sua imaginação e revolucione a sua vida afetiva. Saúde: 
Tente descontrair-se mais. Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao 
verificar o seu saldo. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

gÉMEOs: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa que 
a sua sorte está em movimento. Amor: Ponha de parte a vontade de 
ser livre de compromissos, deixe que o amor invada o seu coração, 
aproveite o romantismo. Saúde: Cuide da sua alimentação, evite 

excessos. Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de 
que tanto gosta. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido pela 
saudade, o que o vai deixar melancólico. Quando estiver triste e 
deprimido lembre-se que Deus o ama e o quer ver feliz! Saúde: 

Faça uma mudança exterior. O nosso físico também é importante. Dinheiro: 
Nada o preocupará a este nível. Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

lEãO: Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade. 
Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará prestes 
a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena 
forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de negócios ou 
trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

virgEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a novos encontros 
amorosos. Fale sobre o que é belo e bom. Evite falar sobre 
assuntos negativos. Saúde: A sua boa disposição contagiará os 

que o rodeiam. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. 
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

balanÇa: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências. Amor: Estará muito carente, procure ser 
mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos 
dos mais velhos, seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: 

Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite 
bem este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar. Plante hoje 
sementes de otimismo, amor e paz. Saúde: à exceção de uma 
possível constipação, sentir-se-á bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-

se mais com as suas tarefas em vez de estar sempre a intrometer-se nos 
afazeres dos seus colegas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

sagitáriO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão 
com alguém que lhe é muito próximo. Saúde: Faça algum tipo de 
exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da sua 
conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

caPricÓrniO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba separar 
os assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre a 
sabedoria necessária para manter a harmonia na sua vida! Saúde: 

Estará bastante ativo. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades. 
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

aquáriO: Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça. Amor: 
O desejo de passar mais tempo com os seus familiares será grande 
nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama! 
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de 

espírito. Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará 
resolvido. Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEiXEs: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz. 
Amor: Invista mais no seu relacionamento. A felicidade é de tal 
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: 
Semana indicada para se dedicar ao exercício físico. Dinheiro: 

Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Números da 
Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

horóSCopo Maria heleNa MartiNs

sUDoKU: nívEl DIFícIl

2

8

7

1
4

7 5

cAÇA pAlAvrAS | SAboreS De Sorvete

ANEDotA

liMãO
cOOkiEs
Maracujá
baunilha
chOcOlatE

nOzEs
cafÉ
caraMElO
cErEja
cOcO

crEME
banana
PistachE
aMarula
brigadEirO 

7

9

6

8

3

6

7
1

9

6
8

8

14
2

4

9

6

1

lOira vai aO jardiM zOOlÓgicO
Uma loira foi passear ao jardim zoológico. Ao chegar per-
to da jaula do Leão, ela viu uma placa: CUIDADO COM 
O LEãO!
Mais à frente, outra jaula, outra placa: CUIDADO COM 
O TIGRE!
Mais à frente: CUIDADO COM O URSO!
Continuando o seu passeio, chega a uma jaula que está 
vazia e lê: CUIDADO TINTA FRESCA!
Desesperada, a loira começa a fugir e aos gritos:
- SOCORRO!! O TINTA FRESCA FUGIU! O TINTA FRES-
CA FUGIU!!!!

ÚltiMa Palavra
Entre amigos:
- Nas discussões domésticas que tenho tido com a minha 
mulher, a última palavra é sempre a minha!
- E o que é que tu lhe dizes? – pergunta intrigado o ami-
go.
Diz o primeiro:
- Desculpa…

próxiMa geração de
coNsolas aparecerá eM dois aNos
A ubisoft lançou o relatório relativo à pri-

meira metade do seu ano fiscal e, a propó-
sito, revelou que espera que a próxima gera-
ção de consolas venha a surgir nos próximos 
dois anos.
De notar todavia que esta ideia é fruto de es-

peculação da parte da 
Ubisoft, que aponta não 
ter qualquer “informação 
confidencial’ a propósi-
to de novas plataformas. 
Ainda assim, o CEO da 
Ubisoft, Yves Guillemot, 
acredita que ainda falta 
algum tempo para novas 
consolas dado que tanto 
a Sony como a Microsoft 
lançaram recentemente 
no mercado a PlayStation 
4 Pro e a Xbox One X.

Ainda que não sejam novas consolas propria-
mente ditas, estas plataformas têm como obje-
tivo melhorar o aspeto gráfico de determinados 
títulos, algo que Guillemot acredita ser suficien-
te para adiar um pouco o lançamento de novos 
equipamentos.

FilMes de portugal, japão e huNgria
veNceM Festival de ‘curtas’ de évora

três filmes, um de Portugal, outro do Ja-
pão e um da Hungria, foram os grandes 

vencedores do 14.º Festival Internacional de 
curtas-metragens de évora (FIKe), nas ca-
tegorias de animação, ficção e documentário, 
revelou hoje a organização.
Promovido pela Sociedade Operária de Instru-

ção e Recreio (SOIR) Joaquim António d’Aguiar, 
o certame começou no dia 03 e terminou este do-
mingo. Em comunicado divulgado hoje, a orga-
nização revelou a lista de premiados, referindo 
que o filme “Limoeiro”, da realizadora portugue-
sa Joana Silva, conquistou um dos troféus FIKE 
2017, como “Melhor Animação”. O júri do fes-
tival galardoou com os outros dois troféus FIKE 
2017 o filme “And So We Put Goldfish In The 
Pool”, do realizador japonês Makoto Nagahisa, 
como “Melhor Ficção”, e “Pulse”, da realizado-
ra Robin Pétre, da Hungria, como “Melhor Do-
cumentário”. Na edição deste ano do certame, 
foram também premiadas pelo júri, com diplo-
mas, mais três curtas-metragens, que estiveram 
a concurso na categoria de animação. “A Brief 
History of Princess X”, de Gabriel Abrantes, re-
cebeu o diploma de “Melhor Argumento” e, no 
mesmo filme, a atriz Joana Barrios conquistou 
o diploma de “Melhor Representação”, sendo o 
de “Melhor Fotografia” destinado a “Import”, de 
Ena Sendijarevic.

O júri, com a atriz e realizadora brasileira Re-
nata Ferraz, o realizador Tiago Figueiredo, o 
fotógrafo José Miguel Soares, a curadora Fili-
pa Oliveira e a arte-terapeuta Patrícia Claudino, 
atribuiu ainda seis menções honrosas.
Os distinguidos foram “Import”, de Ena Sen-

dijarevic, na categoria de ficção, “Água Mole”, 
de Alexandra Ramires (Xá) e Laura Gonçalves, 
em documentário, “Lugar em Parte Nenhuma”, 
de Bárbara de Oliveira e João Rodrigues, em 
animação, “Estilhaços”, de José Miguel Ribeiro, 
no que toca a argumento, “Cidade Pequena” de 
Diogo Costa Amarante, na componente de foto-
grafia, e Beatriz Brás, em “O Homem de Trás os 
Montes”, pela representação.
Já o Prémio do Público que assistiu ao certame 

foi para o filme de Gabriel Abrantes, “A Brief 
History of Princess X”. O Festival Internacional 
de Curtas-Metragens de Évora foi organizado 
em parceria com a Câmara de Évora e contou 
com os apoios do Instituto do Cinema e do Au-
diovisual (ICA), da Universidade de Évora e da 
Associação Académica. Um total de 21 filmes, 
nas categorias de ficção, documentário e anima-
ção, esteve em competição nesta 14.ª edição, que 
incluiu sessões de cinema para as escolas e pú-
blico infantil, assim como sessões para o público 
em geral, uma aula de formação e uma conversa 
sobre cinema e a região.
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MaNiFesto

o novo filme do diretor alemão Julian Ro-
sefeldt, chega aos cinemas trazendo gran-

des reflexões sobre as múltiplas facetas da arte 
contemporânea, bem como seus impactos ao 
decorrer do século passado. Interpretando 13 
personagens distintos, cate blanchett conse-
gue encantar o espectador logo nos primeiros 
minutos.
Não é de hoje que os debates sobre o papel da arte 

na sociedade são apresentados em forma de repor-
tagens em meios de comunicação, de um bate-papo descontraído com 
amigos a discussões fervorosas em plataformas digitais. Manifestada de 
diversas maneiras, a arte traz em seu leque inúmeros formatos que vão 
desde a leitura e a música, até a pintura e o cinema e que dependen-
do da visão de quem a contempla, seu cunho artístico segue caminhos 
opostos àqueles definidos a princípio pelo artista. É fascinante a forma 
como Blanchett alterna entre mudanças físicas e de personalidade. É 
quase provável que por alguns segundos o espectador esqueça que ela é 
a única dentro do longa com 13 facetas diferentemente apresentadas. A 
interpretação para o manifesto Dogma 95, encabeçado pelo diretor Lars 
Von Trier na década de 90, até a do escultor Claes Oldenburg, um dos 
principais nomes do Pop Art, nos reafirma que Blanchett merece, mais 
uma vez, receber uma estatueta para exibir em sua estante.

coNSultórIo Do Dr. jorge bArroSo DIAS

Quais os riscos do
trabalho para o Feto?
Descobri que estou grávida, mas não 

quero dizer nada no emprego, porque 
estou quase a renovar o contrato. Sem 
dar muito nas vistas, que cuidados devo 
ter para evitar pôr a minha gravidez em 
perigo? Francisca
Os riscos para a sua gravidez poderão 

ser diferentes, dependendo do seu tipo de 

trabalho e dos riscos a que está exposta: 
químicos, físicos, biológicos, musculo-
-esqueléticos ou psicológicos.
Por exemplo, as grávidas que desenvol-

vem varizes podem ter mais dificuldades 
em desenvolver tarefas em pé. Também 
não devem permanecer em locais de tra-
balho com muito ruído para prevenir a 

surdez do feto. E, nas fábricas e laborató-
rios com radiações ou que usam produtos 
químicos cancerígenos ou teratogénicos 
(que podem provocar deformações do 
bebé à nascença), as grávidas podem ter 
de ser afastadas do posto de trabalho até 
ao parto e, depois do regresso, até para-
rem de amamentar.

Para além da vigilância médica que cer-
tamente já faz com o seu ginecologista/
obstetra, aconselho-a a pedir o apoio do 
médico do Trabalho da sua empresa.
Pelo sigilo médico, ele está obrigado a 

não revelar a sua gravidez ao seu empre-
gador e, mais importante, poderá infor-
má-la sobre os cuidados a ter.

uMa verdade Mais iNcoNveNieNte
em 2006, o ex-vice-presidente dos estados 

unidos, Al gore, denunciava os perigos 
do aquecimento global no documentário uma 
verdade mais Inconveniente e colocava o mun-
do em alerta diante de um futuro nada promis-
sor. Agora, mais de 10 anos depois, ele retorna 
com outro documentário, ainda mais alarman-
te e “inconveniente” para os que negam o supe-
raquecimento da terra.
O filme chega em uma época propícia diante da 

eleição do polémico Donald Trump, que mesmo 
antes de assumir a presidência já se posiciona-

va contra as políticas ambientais do governo Obama. Sem surpreender 
ninguém, o político decretou a saída dos EUA do Acordo de Paris, além 
de nomear céticos do aquecimento global e aliados da indústria petrolei-
ra para a linha de frente de organizações importantes como a NASA e a 
Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês). 
Como já era esperado, o filme traz severas críticas a Trump e também um 

certo sentimento de desesperança. Se por um lado o debate sobre o tema 
está cada vez em voga, por outro as lideranças políticas mundiais parecem 
estar menos dispostas a rever suas danosas atitudes. 
O documentário também mostra como a figura de Al Gore ganhou status 

de superestrela. 
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 P j v E d
1-Man. city 31 11 10 1 0
2-Man.united 23 11 7 2 2
3-Tottenham 23 11 7 2 2
4-Chelsea 22 11 7 1 3
5-Liverpool 19 11 5 4 2
6-Arsenal 19 11 6 1 4
7-Burnley 19 11 5 4 2
8-B&H Albion 15 11 4 3 4
9-Watford 15 11 4 3 4
10-Huddersfield 15 11 4 3 4
11-Newcastle 14 11 4 2 5
12-Leicester City 13 11 3 4 4
13-Southampton 13 11 3 4 4
14-Stoke City 12 11 3 3 5
15-Everton 11 11 3 2 6
16-W. Bromwich 10 11 2 4 5
17-Bournemouth 10 11 3 1 7
18-West Ham 9 11 2 3 6
19-Swansea City 8 11 2 2 7
20-Crystal Palace 4 11 1 1 9

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 32 12 10 2 0
2-juventus 31 12 10 1 1
3-Internazionale 30 12 9 3 0
4-Lazio 28 11 9 1 1
5-Roma 27 11 9 0 2
6-Sampdoria 23 11 7 2 2
7-Milan 19 12 6 1 5
8-Torino 17 12 4 5 3
9-Chievo 16 12 4 4 4
10-Atalanta 16 12 4 4 4
11-Fiorentina 16 12 5 1 6
12-Bologna 14 12 4 2 6
13-Cagliari 12 12 4 0 8
14-Udinese 12 11 4 0 7
15-Crotone 12 12 3 3 6
16-SPAL 2013 9 12 2 3 7
17-Sassuolo 8 12 2 2 8
18-Genoa 6 12 1 3 8
19-Hellas Verona 6 12 1 3 8
20-Benevento 0 12 0 0 12

 P j v E d
1-Paris sg 32 12 10 2 0
2-Monaco 28 12 9 1 2
3-Lyon 25 12 7 4 1
4-Marseille 24 12 7 3 2
5-Nantes 23 12 7 2 3
6-Saint-Étienne 18 12 5 3 4
7-Caen 18 12 6 0 6
8-Montpellier 16 12 4 4 4
9-Bordeaux 16 12 4 4 4
10-Rennes 15 12 4 3 5
11-Troyes 15 12 4 3 5
12-Toulouse 15 12 4 3 5
13-Guingamp 14 12 4 2 6
14-Angers 13 12 2 7 3
15-Nice 13 12 4 1 7
16-Dijon 12 12 3 3 6
17-Amiens 11 11 3 2 6
18-Strasbourg 10 12 2 4 6
19-Lille 9 11 2 3 6
20-Metz 3 12 1 0 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 26 11 8 2 1
2-rb leipzig 22 11 7 1 3
3-B. Dortmund 20 11 6 2 3
4-Schalke 04 20 11 6 2 3
5-TSG Hoffenheim 19 11 5 4 2
6-Hannover 96 18 11 5 3 3
7-E. Frankfurt 18 11 5 3 3
8-B. M´gladbach 18 11 5 3 3
9-B. Leverkusen 16 11 4 4 3
10-FC Augsburg 16 11 4 4 3
11-Hertha BSC 14 11 3 5 3
12-Stuttgart 13 11 4 1 6
13-Mainz  12 11 3 3 5
14-Wolfsburg 11 11 1 8 2
15-Hamburger SV 10 11 3 1 7
16-SC Freiburg 8 11 1 5 5
17-W. Bremen 5 11 0 5 6
18-FC Köln 2 11 0 2 9

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 31 11 10 1 0
2-valencia 27 11 8 3 0
3-Real Madrid 23 11 7 2 2
4-Atlético Madrid 23 11 6 5 0
5-Villarreal 20 11 6 2 3
6-Sevilla 19 11 6 1 4
7-Real Sociedad 17 11 5 2 4
8-Real Betis 17 11 5 2 4
9-Leganés 17 11 5 2 4
10-Girona 15 11 4 3 4
11-Celta de Vigo 14 11 4 2 5
12-Getafe 13 11 3 4 4
13-Espanyol 13 11 3 4 4
14-Levante 12 11 2 6 3
15-Athletic 11 11 3 2 6
16-Deportivo 11 11 3 2 6
17-Eibar 8 11 2 2 7
18-Alavés 6 11 2 0 9
19-Las Palmas 6 11 2 0 9
20-Málaga 4 11 1 1 9

eSPanha
lIga Santander

Bologna 2-3 Crotone
Genoa 0-2 Sampdoria

Internazionale 1-1 Torino
Lazio adi Udinese

Juventus 2-1 Benevento
Fiorentina 2-4 Roma

Cagliari 2-1 Hellas Verona
Chievo 0-0 Napoli

Atalanta 1-1 SPAL 2013
Sassuolo 0-2 Milan

Real Betis 2-2 Getafe
Valencia 3-0 Leganés

Deportivo 0-1 Atlético Madrid
Alavés 1-0 Espanyol
Barcelona 2-1 Sevilla
Levante 1-2 Girona

Celta de Vigo 3-1 Athletic
Real Sociedad 3-1 Eibar

Villarreal 2-0 Málaga
Real Madrid 3-0 Las Palmas

Stoke City 2-2 Leicester City
Newcastle 0-1 AFC Bournemouth

Southampton 0-1 Burnley
Swansea City 0-1 B&H Albion
Huddersfield 1-0 W. Bromwich

West Ham 1-4 Liverpool
Tottenham 1-0 Crystal Palace
Manchester City 3-1 Arsenal

Everton 3-2 Watford
Chelsea 1-0 Manchester United

E. Frankfurt 2-1 Werder Bremen
FC Augsburg 1-1 B. Leverkusen

Hamburger SV 3-1 Stuttgart
B. M´gladbach 1-1 Mainz

SC Freiburg 0-1 Schalke 04
RB Leipzig 2-1 Hannover 96
B. Dortmund 1-3 B. München
FC Köln 0-3 TSG Hoffenheim

Wolfsburg 3-3 Hertha BSC

Rennes 1-0 Bordeaux
Angers 0-5 Paris SG
Nantes 2-1 Toulouse

Montpellier 1-1 Amiens
Troyes 3-0 Strasbourg
Monaco 6-0 Guingamp

Nice 1-0 Dijon
Metz 0-3 Lille

Marseille 5-0 Caen
Saint-Étienne 0-5 Lyon

21/11 grP.g Besiktas 12:00 FC Porto
 grP.E Spartak Moskva 12:00 Maribor
 grP.f Napoli 14:45 S. Donetsk
 grP.f Man. City 14:45 Feyenoord
 grP.E Sevilla 14:45 Liverpool
 grP.h B. Dortmund 14:45 Tottenham
 grP.g Monaco 14:45 RB Leipzig
 grP.h APOEL 14:45 Real Madrid
22/11 grP.c Karabakh 12:00 Chelsea
 grP.a CSKA Moskva 12:00 Benfica
 grP.d Juventus 14:45 Barcelona
 grP.c Atlético Madrid 14:45 Roma
 grP.b Paris SG 14:45 Celtic
 grP.d Sporting 14:45 Olympiacos
 grP.b Anderlecht 14:45 B. München
 grP.a FC Basel 14:45 Man. United

uEfA ChAMpIoNS lEAGuE     2017/2018

23/11 grp.a astana 11:00 villarreal
 grp.k nice 13:00 zulte Waregem
 grp.j athletic 13:00 hertha bsc
 grp.k lazio 13:00 vitesse
 grp.i konyaspor 13:00 Marseille
 grp.l rosenborg 13:00 real sociedad
 grp.l zenit 13:00 vardar
 grp.j Ostersunds fk 13:00 zorya
 grp.i red bull salzburg 13:00 v. guimarães
 grp.g fc lugano 13:00 hapoel be´er sheva
 grp.f lokomotiv 13:00 fc kobenhavn
 grp.g Plzen 13:00 steaua bucuresti
 grp.h fc köln 13:00 arsenal
 grp.h batE borisov 13:00 crvena zvezda
 grp.d Milan 15:05 austria Wien
 grp.f sheriff 15:05 zlín
 grp.b Partizan 15:05 young boys
 grp.c braga 15:05 tsg hoffenheim
 grp.c ludogorets razgrad 15:05 basaksehir
 grp.b skenderbeu 15:05 dynamo kyiv

EuropA lEAGuE     2017/2018

1-cOrinthians 68 34 20 8 6 45 23
2-grêMiO 58 34 17 7 10 50 30
3-PalMEiras 57 34 17 6 11 53 39
4-santOs 56 34 15 11 8 37 27
5-cruzEirO 54 34 15 9 10 42 33
6-bOtafOgO 51 34 14 9 11 42 36
7-flaMEngO 50 34 13 11 10 43 34
8-vascO 49 34 13 10 11 35 42
9-bahia 46 34 12 10 12 46 44
10-atlÉticO MinEirO 46 34 12 10 12 42 43
11-sãO PaulO 45 34 12 9 13 45 46
12-atlÉticO ParanaEnsE 45 34 12 9 13 38 39
13-chaPEcOEnsE 44 34 12 8 14 41 46
14-fluMinEnsE 43 34 10 13 11 45 47
15-cOritiba 40 34 10 10 14 39 44
16-vitÓria 39 34 10 9 15 44 51
17-sPOrt 36 34 9 9 16 41 52
18-POntE PrEta 36 34 9 9 16 32 44
19-avaÍ 35 34 8 11 15 23 44
20-atlÉticO gOianiEnsE 30 34 8 6 20 33 52

  P J V E D GM GS
brASIleIrÃo F1: vettel veNce No brasil

e adeus a Filipe Massa
HélDer DIAS

penultimo Grande Prémio da 
época aconteceu no Autódro-

mo de Interlagos no GP Brasil. 
Largando em segundo, Sebastian 
Vettel partiu para cima de Bottas 
ainda na primeira curva, agarrou 

os comandos da prova  e não largou mais, vencen-
do a corrida. Bottas ficou em segundo lugar depois 
de ter feito tudo para subir a mais alta escada do 
pódio. A terceira posição ficou com Kimi Rai-

kkonen, mas não foi fácil, pois teve que defender 
a última escada do pódio até à última volta com 
Lewis Hamilton, que deu um verdadeiro espetácu-
lo na arte de bem pilotar, atravessando a linha de 
chegada  na quarta posição. “Derrapei um pouco 
na largada, achei que tinha perdido a minha chance 
(de ultrapassar Bottas), mas olhei novamente e vi 
um espaço. Foi difícil me livrar do pelotão, tentei, 
mas não consegui. Acho que tínhamos menos velo-
cidade nas retas do que os Mercedes, então era di-
fícil ter uma vantagem no primeiro e último setor”, 
comentou Sebastian Vettel. Felipe Massa o qual 
disse adeus à competição, fazendo uma excelente 
corrida, terminou em sétimo, um posto que com 
certeza é uma vitória na despedida do brasileiro da 
Fórmula 1, em Interlagos. Na largada, Vettel largou 

melhor e assumiu a ponta. Daniel Ricciardo rodou 
sozinho na Curva do Sol e na Curva do Laranjinha 
Romain Grosjean e Esteban Ocon tocaram-se e o 
carro de segurança veio à pista ,Vandoorne estava 
envolvido na confusão com Ricciardo e também 
abandonou a prova. Magnussen também estava 
fora ainda na primeira volta. Ricciardo conseguiu 
voltar para a pista entrar nas boxes para trocar os 
pneus, partindo da linha dos pit’s Hamilton era já o 
16 na corrida. Os carros passavam por dentro dos 
boxes, para a retirada do carro de Vandoorne que 
ficou atravessado na Curva do Sol. Grosjean tam-
bém conseguiu voltar para a pista, obviamente foi 
para o fim do grid. O carro de segurança  recolheu 
no final da quinta volta e a relargada foi feita. Vettel 
relargou bem e Bottas ficou na mira de Raikkonen. 
Massa conseguiu passar por Alonso, assumindo a 
quinta posição Hamilton já dava seu show à parte e 
já era o 12º, após fazer uma ultrapassagem em cima 
de Stroll. Na volta seguinte já era o décimo, após 
superar Ericsson e Gasly. O britânico também pas-
sou as duas Renault e subiu para oitavo Ricciardo 
também recuperava e já era o 11º, neste momento 
Hamilton já estava colado em Perez,  pela sétima 
posição. Na 59ª volta Hamilton passou por fora  
Verstappen na Curva do Lago e assumiu o quarto 
lugar. O holandês reclamava do desgaste dos pneus 
e parou mais uma vez, colocando pneus superma-
cios. Hamilton continuava a sua luta desta feita a 
Kimi Raikkonen, querendo o pódio. Vettel venceu, 
com Bottas em segundo e Raikkonen aguentou a  
sua posição no pódio em terceiro. Hamilton ficou 
com a quarta posição e Max Verstappen em quinto. 
O nosso canadiano Lance Stroll ,depois de ter co-
nhecido um fraco fim de semana com problemas de 
motor e suspensão, terminou em 16º lugar na pro-
va. Próximo encontro dentro de duas semanas em 
Abu Dhabi para o final do campeonato do Mundo 
de 2017.
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1-Ac. Viseu 27 13 8 3 2 17 8
2-FC Porto B 25 13 8 1 4 23 16
3-Santa Clara 25 13 8 1 4 23 16
4-Leixões 24 13 7 3 3 18 17
5-Famalicão 23 13 6 5 2 17 11
6-Académica 20 13 6 2 5 20 15
7-Penafiel	 19	 12	 5	 4	 3	 17	 17
8-Nacional	 19	 13	 5	 4	 4	 19	 17
9-Arouca	 19	 13	 5	 4	 4	 10	 13
10-Sporting B 18 13 5 3 5 20 23
11-Sp. Covilhã 17 13 4 5 4 13 13
12-Gil Vicente 17 12 5 2 5 16 12
13-Braga B 17 13 4 5 4 17 17
14-Varzim 16 14 4 4 6 15 15
15-Benfica	B	 15	 13	 4	 3	 6	 17	 22
16-U. Madeira 13 14 3 4 7 14 17
17-Cova da Piedade 13 13 4 1 8 12 16
18-UD Oliveirense 13 13 3 4 6 10 16
19-Real	 11	 13	 3	 2	 8	 19	 23
20-V.	Guimarães	B	 8	 13	 2	 2	 9	 12	 25

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 31 11 10 1 0 30 4
2-Sporting 27 11 8 3 0 24 7
3-Benfica	 26	 11	 8	 2	 1	 23	 8
4-Braga	 22	 11	 7	 1	 3	 19	 11
5-Marítimo	 22	 11	 7	 1	 3	 13	 9
6-Rio	Ave	 17	 11	 5	 2	 4	 11	 8
7-Belenenses 16 11 5 1 5 13 15
8-V. Guimarães 14 11 4 2 5 14 21
9-Boavista	 13	 11	 4	 1	 6	 12	 14
10-Paços Ferreira 12 11 3 3 5 13 21
11-Tondela 12 11 3 3 5 15 16
12-Portimonense 12 11 3 3 5 20 23
13-Feirense 11 11 3 2 6 10 14
14-Chaves	 11	 11	 3	 2	 6	 14	 19
15-V. Setúbal 10 11 2 4 5 12 15
16-Desp.	Aves	 9	 11	 2	 3	 6	 10	 18
17-Moreirense	 7	 11	 1	 4	 6	 7	 19
18-Estoril	Praia	 6	 11	 2	 0	 9	 8	 26

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
V. Setúbal 0-1 Desp. Aves

Moreirense 1-1 Portimonense
Tondela 3-2 Boavista

Estoril Praia 0-2 Rio Ave
FC Porto 2-0 Belenenses

Chaves 4-2 Paços Ferreira
Feirense 0-1 Marítimo

V. Guimarães 1-3 Benfica
Sporting 2-2 Braga

PRÓXImA joRnADA
24/11 Belenenses 15:30 Chaves
25/11 Portimonense 11:00 Tondela
  Boavista 13:15 Moreirense
  Desp. Aves 15:30 FC Porto
26/11 Marítimo 11:00 Estoril Praia
  Paços Ferreira 13:00 Sporting
  Benfica 15:15 V. Setúbal
27/11 Braga 14:00 Feirense
  Rio Ave 16:00 V. Guimarães

11/11 grP.c Moreirense 2-1 Feirense
 grP.c V. Guimarães 1-4 ud Oliveirense

TAçA DA lIgA

2017/11/16 sporting 15:30 famalicão
2017/11/17 fc Porto 15:30 Portimonense
2017/11/18 Benfica 13:15 V. Setúbal
  rio ave 15:30 braga
2017/11/19 farense 10:00 leixões
  Moreirense 10:00 fc felgueiras 1932
  ad Oliveirense 10:00 Marítimo
  caldas 10:00 arouca
  vizela 10:00 vilaverdense fc
  académica 10:00 nacional
  u. leiria 10:00 desp. aves
  u. Madeira 10:00 freamunde
  santa clara 11:00 chaves
  sp. ideal 11:00 cova da Piedade
  sc Praiense 11:00 vilafranquense
  v. guimarães 15:15 feirense

TAçA DE PoRTUgAl - 4ª ElImInATÓRIA

mAjoR lEAgUE soccER 2017

MEias-finais (WEst)
 1ª Mão 2ª Mão
Vancouver W.-Seattle S.    0-0    0-2
Houston Dynamo-P. Timbers    0-0    2-1
MEias-finais (East)
 1ª Mão 2ª Mão 
NY Red Bulls-Toronto FC    1-2    1-0
C. Crew-New York City    4-1    0-2

final (WEst)
 1ª MãO  2ª MãO
Houston D.-Seattle S. 21/11  20:00  30/11  22:00
final (East)
 1ª MãO  2ª MãO
Columbus Crew-Toronto FC 21/11  22:00  29/11  19:20

goal: cristiaNo roNaldo
eleito Melhor jogador do MuNdo
cristiano ronaldo conquistou, esta terça-

-feira, mais um troféu individual. Desta 
feita, o de melhor jogador do mundo em 2017, 
para o portal goal.
O internacional português foi o favorito dos 

editores das 37 edições do prestigiado portal em 
todo o mundo, numa lista que distingue os 50 jo-
gadores que mais se destacaram ao longo do ano.
Gianluigi Buffon, que, esta segunda-feira se 

despediu da seleção italiana após a eliminação 
do playoff de apuramento para o Campeonato do 
Mundo de 2018, diante da Suécia, foi segundo, 
com Luka Modric a fechar o pódio.
Já Lionel Messi, eterno ‘rival’ de Cristiano Ro-

naldo nestas andanças, foi apenas quarto classi-
ficado. Destaque, ainda, para a presença de Ber-
nardo Silva, que ocupa o 29.º lugar, e para Bas 
Dost, que é 49.º.

joveM avaNçado coM NoMe
de craQue apoNtado ao sportiNg
maurício tévez, avançado de apenas 21 

anos que milita no Newell’s old boys, 
é o mais recente jogador apontado como es-
tando na lista do Sporting para o reforço da 
frente do ataque.
A notícia é avançada pelo jornal argentino Ro-

sario Nuestro, que adianta que adianta que o 
clube de Alvalade já realizou “sondagens” pelo 
jovem avançado.
O conjunto albiceleste não fecha a porta à saída 

do jogador, até porque necessita de realizar um 
encaixe financeiro para equilibrar as contas.
Maurício Tévez estreou-se com apenas 17 anos 

pela equipa principal do Newell’s Old Boys. 
Desde então, leva 52 jogos enquanto sénior, ao 

cabo dos quais somou três golos.
Esta temporada, leva apenas 37 minutos dispu-

tados, divididos ao longo de três jogos, sendo al-
ternativa ao habitual titular Víctor Figueroa.

buFFoN eM lágriMas: “é uM desgosto
Que este seja o Meu últiMo jogo”
gianluigi buffon foi um dos rostos da de-

silusão italiana, após a ‘squadra azur-
ra’ não ter conseguido o apuramento para o 
mundial.
De lágrimas nos olhos, o experiente guardião 

da formação transalpina lamentou que este fosse 
o seu último jogo pela seleção.

“Estou dececionado porque nós falhamos. Era 
uma coisa que para o nosso país era muito im-
portante. Não é por mim… É pelas pessoas to-
das. É um desgosto que o meu último jogo pela 
seleção seja este, em que fomos eliminados”, 
disse Buffon, antes de fazer uma pequena aná-
lise à partida frente à Suécia, que esta segunda-
-feira carimbou o passaporte para o Mundial da 

Rússia.
“Eu sei o quanto é difícil jogar contra uma equi-

pa contra a Suécia. A equipa deu tudo. Nunca 
em nenhum momento desprezámos a Suécia. A 
equipa, talvez, não mostrou o melhor que podia 
fazer, mas isso tem a ver com o aspeto mental”, 
concluiu Buffon.
Play-Off Para O Mundial
uEfa 1ª Mão 2ª Mão
Irlanda do Norte (0-1) Suíça    0-1    0-0
Croácia (4-1) Grécia    4-1    0-0
Suécia (1-0) Itália    1-0    0-0
Dinamarca - República da Irlanda     0-0 14/11 |14:45
afc/cOncacaf
Honduras-Austrália    0-0 15/11 | 4:00
jOgOs aMigávEis

Portugal 3-0 Arábia Saudita
tErÇa-fEira, 14 dE nOvEMbrO dE 2017

South Korea  1 - 1  Serbia
China  0 - 4  Colombia

U.A.E.  1 - 0  Uzbekistan
Gabon  0 - 0  Botswana
Argentina  2 - 4  Nigeria

Qatar  1 - 1  Iceland
Slovakia  1 - 0  Norway

Russia  3 - 3  Spain
Romania  0 - 3  Netherlands
Hungary  1 - 0  Costa Rica

Algeria  3 - 0  Central African Republic
Austria  2 - 1  Uruguay
Belgium  1 - 0  Japan
Germany2 - 2France
Wales  1 - 1  Panama
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Eu sou uma pessoa difí-
cil de trabalhar. Eu gosto 
de ganhar meu dinheiro 
no ano forma honesta e 
a gente sabe que, é por 
isso que eles fizeram a 
bruxaria. Eles queriam 
me ter acidente do ano. 
Minhas máquinas foram 
quebrando sem qualquer 

razão. Eu estava perdendo muito dinheiro. 
fui para ver o jose e ele mostrou-me a ra-
zão e a pessoa que causou o lo que agora 
trabalho como sempre mas eu ganho mais 
dinheiro do que nunca.  Teodoro

O meu pai. foi ele que 
me ensinou que há gen-
te que usa bruxaria para 
fazer mal às pessoas 
e fazer com que caiam 
nas ruas da amargura. 
Eu não acreditava nisso 
até que me aconteceu a 

mim. Partilhei bons momentos com o meu 
vizinho e considerava-o da minha família. 
Ele enterrou um boneco com bastante sal 
em casa e tenho a certeza que foi ele por-
que vi a cara dela numa lola com  fogo. O 
josé mostrou-me a verdade e ajudou-me.

Obrigado José, Cristian

finalmente o meu 
filho por ter um pai, 
porque as amar-
rações do josé 
trouxeram-no e se-
pararam-no dessa 
mulher que só que-
ria destruir o meu 
lar. Eu, que recebi 
bons resultados do 
josé.
recomendo-o.
yancy toledo


