
Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOul. ST-lAurEnT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BrAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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26 mortos e mais de uma dezena de
feridos em colapso de ponte em Génova

Autoridades estimam que 30 
carros ainda estejam soter-

rados.
Os destroços da queda de parte do 
tabuleiro da ponte Morandi for-
maram “uma espécie de cratera” 
onde, estima-se, ainda devem es-
tar soterrados cerca de 30 veícu-
los. É nessa área, que fica próxima 
da linha de comboio, que estão a 
ser concentrados os esforços das 
equipas de salvamento.

oBriGada padre pHonG
Fiquei com muito pesar ao receber a notícia do final da sua 

estadia na Missão Santa Cruz. 
Você foi muito importante para mim e, é muito importante peran-

te Deus no que diz respeito ao Evangelho e salvação das nossas 
almas. O Espírito Santo sempre o acompanha, e o acompahará 
toda a sua vida. Gostei muito de ouvir as suas palavras de espiri-
tualidade e sabedoria, que todo aquele que tem Deus no coração 

poderá compreender; Jesus 
Cristo também sofreu  muita 
incompreensão e incredu-
lidade;  sofre todo aquele a 
quem Deus envia a falar a 
verdade que está escrita no 
livro sagrado que é a BÍBLIA,  
aos muitos que ainda hoje 
a ignoram. Muito Obrigada 
pelo seu carinho; pelo Ensi-
no do curso “Encontro com 
Jesus”,  e pelas suas prega-
ções do Evangelho na hora 
das missas... Onde quer que 
esteja, Deus o Abençoe rica-
mente.

Maria Mendonça

festa da
senHora do monte
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ÁGua mole em pedra dura

Um verão, mais uma te-
mática incendiária so-

bre os fogos florestais que 
devastam natureza, bens e 
infelizmente nalguns casos 

vidas humanas. tanto o canadá como Portu-
gal cada vez mais são assombrados por esta 
calamidade, que ora torna proporções maio-
res ou menores conforme os anos, mas cujas 
catástrofes ganham em intensidade e em ex-
tensão nos prejuízos materiais e humanos. 
Tive a oportunidade, e agora mais adulto digo a 

felicidade pelo que me ensinou, de viver no meio 
rural lusitano. Em tempos idos vi e ouvi a aflição 
das pessoas, que naquele tempo tinham as “ter-
ras”, de cultivo ou florestais, como meio adicio-
nal de sobrevivência, na voragem dos fogos que 
volta e meia, conforme o ano ou quiçá a vontade 
divina ou dos homens com menos escrúpulos ou 
descuidados, assolavam o país. Os meios eram 
escassos, a vontade de sobrevivência entrava em 
ação e do pouco se fazia muito. Vi os popula-
res lutarem noite a dentro contra incêndios, e de 
manhã, sem nenhum descanso, com desenrasque 
para o estômago se entreter face ao esforço dis-
pensado, retornavam aos empregos nas fábricas 
ou outros, abatidos, senão de espírito pelas per-
das materiais, pelo menos fisicamente.
Ano após ano repete-se o filme, como naque-

jorge correIA les cinemas baratuchos em que o filme roda em 
constante loop: vem o verão, vem a apreensão, 
vêm os incêndios, conta-se os prejuízos, lamen-
ta-se, os políticos travam-se de razões, prome-
tem-se mais meios... mas há coisas que ficam por 
fazer, há dúvidas que ficam no ar, há questões 
que ficam por responder. Para além do facto que 
a floresta não arde por si só, há as questões de or-
denamento que muitas vezes esmaga os peque-
nos proprietários cujo talhão de terras, repartido 
vezes sem conta ao longo dos tempos por heran-
ça, não têm valor comercial, não proporcionam 
retorno, apenas despesa de conservação. Há a 
questão do porquê demorar tanto a reflorestação; 
áreas ardidas ficam atiradas ao acaso, sem qual-
quer intervenção que acelere o seu ressurgimen-
to de forma eficaz e eficiente. E sobretudo uma 
questão que é levantada por poucos, mas nin-
guém se atreve a aprofundar: um estudo rigoroso 
dos custos e benefícios que os incêndios trazem, 
ou seja, quem beneficia com os mesmos, quem 
fica prejudicado, valores, área intervencionada e 
recuperada com respetivos custos e quem bene-
ficiou com os mesmos. 
A questão dos incêndios deve ser tratada com 

seriedade, com respeito pelo seus proprietários, 
com clareza e sem eleitoralismos de politiquice 
barata num flagelo que não escolhe tipo de ár-
vore, tipo de terreno, tipo de pessoas, pobres ou 
ricos.

exercícios de discurso político-futeBolístico

repare no momento da 
aquisição em movimen-

to lento: o prédio já estava 
em queda. o ricardo robles 
nem lhe tocou. é verdade 
que depois remodela, mas 

não há qualquer intenção de especular.
– Sinceramente, não me 

parece penalty.
– Mas ainda há pouco, 

noutra área, considerou 
ilegal uma ação muito 
semelhante. Em Alfama 
não  é igual?
– Não, são lances diferen-

tes. Repare no momento da 
aquisição em movimento 
lento: o prédio já estava em 
queda. O Ricardo Robles 
nem lhe tocou.  É verdade 
que depois remodela, mas 
não há qualquer intenção 
de especular.
– Não empurrou os inqui-

linos?
– Não. Há contacto, porque a atividade imobi-

liária é um desporto de contacto, mas tudo den-
tro da legalidade.
– Alguns inquilinos dizem que foram empurra-

dos.
– Estão claramente a fazer teatro.
– Desculpe, mas parece-me que só diz isso  por-

que o Ricardo Robles está vestido de verme-
lho.  Se estivesse vestido de azul ou de laranja 
diria  a mesma coisa?
– Sim, é claríssimo que não existe infração.  Um 

dos apartamentos era para a irmã. Só que,  como 

a irmã afinal não regressou ao nosso país,  os 
apartamentos foram colocados na Christie’s 
com  o objetivo de serem vendidos para aloja-
mento local.
– Só havia essas duas hipóteses?
– Sim. Só quem nunca jogou ao imobiliário é 

que pensa doutra maneira. Quem reabilita um 
prédio em zona histórica reserva um aparta-
mento para a irmã, para que ela depois faça a 

gestão do arrendamento sensato 
e honesto das outras frações. Ou 
então coloca o imóvel numa imo-
biliária de propriedades de luxo e 
tenta vender para alojamento lo-
cal pelo quíntuplo do que o pré-
dio custou. Não há mais nenhuma 
alternativa.
– Não é estranho que a irmã de 

Ricardo Robles invista um mi-
lhão de euros num prédio para 
depois vir habitar um apartamen-
to que é menor do que uma sala?
– Sim. Gente rica faz coisas 

muito parvas, como aliás estamos 
fartos de assinalar. Mas este caso 
Ricardo Robles visa, no fundo, 

desviar as atenções  de problemas que há nou-
tros clubes, e que...
– Desculpe interromper. Dizem-me agora que 

Ricardo Robles acaba de se demitir.
– Sim, era inevitável. Vendo bem as imagens de 

outro ângulo, parece-me que o penalty é claro. 
Há aqui elementos que eu não tinha há dois mi-
nutos. É penalty, é. E dos graves. Ui, a maneira 
como ele entra a pés juntos num prédio da Se-
gurança Social, provocando gentrificação. Isto é 
capaz de lesionar gravemente a cidade. Sim, sim. 
Penalty e vermelho direto. Sempre o disse, aliás.

rIcArDo A. PereIrA
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ANtóNIo PeDro coStA

linHa aBerta:
514 790.0251

puBlicidade:
514 366.2888

dominGo das 16H às 18H
5877 papineau, montreal, Qc

produtora
rosa velosa

excursão a fall river para as
Grandes festas do espírito santo
Organiza-se uma excursão a Fall River, Mas-
sachusets para as grandes festas do Divino 
Espírito Santo nos dias 25 e 26 de agosto de 
2018. Partida da Igreja de Nossa Senhora de 
Laval à meia-noite. 
Todos são bem-vindos. 
Para mais informações: Eduardo Leite, 450-
687-2082 ou 514-583-8891.

AgeNDA comUNItárIA

festa do milHo
A comissão das festas de São Pedro organiza a 
festa do Milho no 25 de agosto de 2018 pelas 
18h00 na Associação Portuguesa de Ste-Thérè-
se situado no 103B rua Turgeon, em Ste-Thérè-
se, J7E 3H6. 
Para mais informações e reservas contactar: 
Humberto Soares: 514-826-0851 ou Rosa Mar-
garida Andrade: 514-839-4342

festivais de verão

os festivais de música que 
acontecem nos Açores são 

como as “moscas de verão”, ou 
seja estão por toda a parte, até 
nos mais recônditos lugares, 

levando os jovens aos magotes de ilha em ilha, 
ávidos para participarem nas festas mais envol-
ventes e aguardadas pela juventude açoriana.
Promovem-se festivais em tudo o que é vila ou 

cidade e mesmo em algumas das nossas pequenas 
e pacatas freguesias montam-se os palcos para a 
cantoria, com mais ou menos profissionalismo na 
sua organização, todos eles com sucesso garanti-
do, pois a receita é fácil: música altíssima e uma 
tasquinha.
O sucesso destes festivais de verão passa também 

pela importação de artistas de fora das ilhas, com 
nomes arrevesados quanto baste, e quanto mais 
classificados estiverem no “top ten nacional”, mais 
importância emprestam ao evento e mais jovens ar-
rebanham, fazendo com que o frenesim reine até às 
tantas. Estes são os meses do apogeu da sociedade 
do divertimento e do prazer nestas ilhas de bruma e 
de verde esfusiante. Dá-se música, muita música e 
outras manifestações pseudo-culturais, com laivos 
de solidariedade pelo meio e o povo lá se vai diver-
tindo noite dentro.
É certo que as festas são importantes porque es-

tas sempre foram tão indispensáveis para a vida de 
cada um de nós, como o betão ou a ação social. No 
entanto, festas e mais festas parece um pouco exa-
gerado, para não dizer desnecessário, mesmo que o 
povo adira e goste de festanças para conviver e es-
quecer as agruras do dia a dia. Impressiona consta-
tar como é possível, mesmo nas mais pobres loca-
lidades, se mandam vir várias bandas, para animar 
a festa, num autêntico devaneio. Noutros tempos, o 
povo divertia-se à sua maneira e não se era menos 
feliz por isso. Por outro lado, não se registava so-
breposição de festas nos arredores mais próximos, 
pois havia uma preocupação em se programar as 
festividades, de modo a acabarem na precisa altura 
em que noutra zona da ilha iniciava as suas. As fes-
tas em si são boas, apenas questiono muitas festas 
ao mesmo tempo, até porque é também uma forma 
de animação turística, porque são inúmeros os fo-
rasteiros que também assistem entusiasmados aos 
concertos que aqui se realizam e que também eles 

não arredem pé até aos aplausos finais. O certo é 
que estamos a ser massificados pelo turismo, pelo 
que se devem articular os festivais, para que cons-
tituam uma mais valia para a animação turística, 
dado que viajar para os Açores é agora muito mais 
fácil e barato, devido à liberalização do espaço aé-
reo no arquipélago, que permitiu às companhias 
low cost começarem a fazer ligações entre Portugal 
Continental e os Açores, nada como promover o 
nosso destino aproveitar as suas férias para desfru-
tar de um dos muitos festivais de verão nestas ilhas. 
Assim, se poderá enriquecer e vender este destino 
turístico com mais esta vertente de animação, ga-
rantindo cartazes apelativos, em que os turistas 
possam conciliar os momentos de diversão, como 
é apanágio de um festival, com o turismo de aven-
tura na descoberta das belezas naturais das nossas 
ilhas, necessitando, no entanto, estes eventos de 
serem devidamente divulgados e promovidos, de 
forma concertada não apenas pelas organizações, 
como também pelos serviços oficiais de promoção 
turística. Por tudo isto, há que haver peso, conta e 
medida, na promoção de festivais para que não se 
descuide de dar prioridade à dinamização em in-
vestimentos produtivos e a avaliação da importân-
cia de uma festa não deveria ser feita pelo ruido 
mais alto, mesmo que os organizadores considerem 
que há um retorno económico muito expressivo 
com os festivais, coisa que nunca vi ainda confir-
mada pelas estatísticas.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no nega-
tivo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos 
de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, 
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: 
Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxar-
ia; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. 
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não 
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

ASTrÓloGo – GrANDE mÉDIum VIDENTE
profESSor AIDArA

falo Português
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23:30 Velhos Amigos
0:15 Fatura da Sorte
0:30 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 17 dE agOstO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Ideias que Brilham
5:30 dinamizar as Cidades
 Sociedade Civil
6:30 literatura Aqui
7:00 Cozinha em Forma
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 City Folk - Gente da Cidade
9:45 A Praça
11:40 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Missão Além Mar
17:00 Agora nós
18:30 Animais Anónimos
19:00 24 Horas
20:00 Paraíso
20:30 à Porta da História
21:00 Missão Além Mar
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Sim, Chef!
23:30 Velhos Amigos
0:15 Volta ao Mundo
0:30 Janela Indiscreta
1:01 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses

sÁbadO, 18 dE agOstO                           
1:30 Miúdo Graúdo
2:16 Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:42 Museu de Portimão
 Visita Guiada
6:15 Zig Zag
7:15 Tech 3
7:22 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:12 A arte de
 joalharia portuguesa
 Joias Para Que Vos Quero?
9:45 What´s up - Olhar a Moda
10:00 Aqui Portugal
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:33 Lusa Music Box
14:00 Bayard
 Fabrico Nacional
14:30 Visita Guiada
14:59 Telejornal
16:02 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Backstage
20:45 Volta ao Mundo

4ª-fEira, 15 dE agOstO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:50 Tech 3
6:00 Missa nossa
 Senhora do Monte 2018
7:34 Chá Gorreana
 Fabrico Nacional
8:00 Jornal da Tarde
9:11 City Folk - Gente da Cidade
9:38 Festa do Emigrante
 rTP Mais Perto
11:26 Chocolate Arcádia
 Fabrico Nacional
11:52 nazaré
 Visita Guiada
12:30 Portugal em Direto
14:04 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:47 Festa do Emigrante
 rTP Mais Perto
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:43 Hora dos Portugueses
20:56 Parte da Fita
21:23 Brainstorm
22:09 Notícias do Atlântico
23:12 Sim, Chef!
23:45 Velhos Amigos
0:29 Luís Portela
 Grande Entrevista
1:19 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 16 dE agOstO                              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Ideias que Brilham
5:30 Concursos Televisivos
 Sociedade Civil
6:30 literatura Aqui
7:00 Cozinhar com
 Bruno Samora Mendes
 Cozinha em Forma
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 City Folk - Gente da Cidade
9:29 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:43 Agora nós
18:30 Animais Anónimos
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 à Porta da História
21:28 Brainstorm
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Sim, Chef!

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.

naveGar pelas vielas do pensamento

Há um mundo a ser desco-
berto nos bastidores da 

mente humana; um mundo 
rico, sofisticado e interessan-
te; um mundo que existe para 
além da massa cultural, do 

consumismo, da cotação do dólar, da tecnolo-
gia, da moda, do estereótipo da estética. Pro-
curar conhecer este mundo é uma aventura 
indescritível.
A jornada mais interessante que o ser humano 

pode empreender não é a que ele faz quando viaja 
pelo espaço ou quando navega pela Internet. Não! 
A viagem mais interessante é a que ele empreen-
de quando se interioriza, quando caminha pelas 
avenidas do seu próprio ser e procura as origens 
da sua inteligência e os fenómenos que realizam 
o espetáculo da construção de pensamentos e da 
“fábrica das emoções”. A espécie humana está no 
topo da inteligência de milhões de espécies exis-
tentes na Natureza.
Imaginem como deve ser complexa a atuação 

dos fenómenos psíquicos responsáveis pela nossa 
capacidade de amar, de chorar, de sentir medo, de 
ter esperança, de antecipar situações no futuro, de 
recuperar experiências passadas. Investigar as ori-
gens e os limites da inteligência não é um dever, 
mas um direito fundamental do homem.
Este assunto pode levar o leitor a caminhar para 

dentro de si mesmo e expandir o mundo das ideias 

joSé DA coNceIÇÃo sobre a mente humana, a construção de pensa-
mentos e a formação de pensadores. Nunca mais 
seremos os mesmos depois de realizarmos esta 
jornada intelectual, pois começaremos a repen-
sar e a reciclar as nossas posturas intelectuais, as 
nossas verdades, os nossos paradigmas sócio-cul-
turais, os nossos preconceitos existenciais. Passa-
mos a compreender o Homem numa perspectiva 
humanística: psicológica, filosófica e sociológi-
ca. A nossa visão sobre os direitos humanos so-
fre uma revolução intelectual, pois começamos a 
compreender e a apreciar a teoria da igualdade a 
partir da construção da inteligência. Começamos 
a perceber que todos os seres humanos possuem 
a mesma dignidade intelectual, pois mesmo um 
africano, vivendo a mais dramática miséria, pos-
sui a mesma complexidade no que se refere aos 
processos da construção da inteligência que os in-
telectuais mais brilhantes das universidades.
Somos diferentes? Sim, o material genético apre-

senta diferenças em cada ser humano; o ambiente 
social, económico e cultural também apresenta 
inúmeras variáveis na história de cada um. Porém, 
todas essas diferenças se encontram na ponta do 
grande icebergue da inteligência. Na imensa base 
desse icebergue somos mais iguais do que imagi-
namos.
Todos penetramos com indescritível habilida-

de na memória e recuperamos com um extremo 
acerto, em frações de segundo e entre um milhão 
de opções, as informações que constituirão as ca-
deias dos pensamentos.

Prof.ª maria 
da conceição Brasil

alunos especiais

Ponto 1 - Uma criança de dois 
anos é encontrada na estrada 
entre Rabo de peixe e Calhe-
tas. Saiu da Creche onde se en-

contrava e foi procurar qualquer coisa ou pessoa 
que só ela saberá. Quem descreveu a situação diz: 
“a criança parecia confusa.” Claro, não conhecia 
aquele caminho.  Um menino/a que faz isto tem 
um propósito. Não devemos procurar culpados 
para esta situação. No entanto, é preciso estar 
atento. Os pequeninos não gostam muito de estar 
fechados e procuram sempre uma forma de esca-
par. Nunca esquecer que eles têm saudades do lar, 
pobre ou rico.  Além disso, naquela zona – Rabo 
de Peixe – as crianças estão habituadas a brincar 
na rua desde tenra idade. Por vezes, a rua é o seu 
espaço de vida, brincadeira, alegria. Todos olham 
por todos.  Estou a ver um aluno que tive e de 
quem gostava muito: o Edgard. De cabelo loiro, 
típico de algumas aldeias piscatórias, baixinho, 
magro e com a alegria a bailar-lhe nos olhos vivos 
e atentos. Estava na primeira classe. Contava-me: 
- Professora, quando vejo que eles estão todos a 
brigar eu, que sou pequenino, fujo por baixo e 
escondo-me. No futebol ninguém o ultrapassava. 
Corria como um doido. E, antes que os outros jo-
gadores dessem por isso, lá estava ele a fazer en-
trar a bola na baliza. Na escola, onde pouco ia, ti-
nha os cadernos muito limpos, escrevia com letra 
miúda e cuidada e, facto curioso, pedia-me para 
que eu guardasse o seu material escolar porque se 
o levasse para casa os irmãos podiam estragá-lo. 
Às vezes tenho vontade de o ir procurar. Terá tido 
um futuro de acordo com as faculdades e tempera-
mento que apresentava. Espero que sim.

Recordo, também, uma aluna que tive na fregue-
sia da Relva. Tinha nascido numa família de tra-
balhadores pobres da construção civil. O avô já ti-
nha estado na minha casa a fazer alguns trabalhos 
menores. Homem silencioso cujo serviço tinha 
pouca qualidade. Viviam todos na mesma casa. 
A pobreza e a miséria reproduzida de pais para 
filhos. A menina tinha muitos irmãos, todos rapa-
zes. Mas…a Ana parecia uma flor. Fosse Verão ou 
Inverno, o seu corpo magro vestia-se com belos 
vestidos de tecidos leves com folhos e rendas, tal-
vez enviados por algum familiar em barris vindos 
da América. Os cabelos clarinhos estavam sempre 
apanhados num enorme “rabo-de-cavalo” e ata-
dos com uma fita que formava um laço enorme. 
Silenciosa e trabalhadora, sentava-se na sua car-
teira e juntava as letras sozinha enquanto eu – pro-
fessora – acudia a outros com mais dificuldades 
em aprender ou mais dispersos na concentração. 
Quando fazia frio, uma “suera” resguardava-lhe, 
do frio e da humidade, os braços magros. Nunca 
lhe ouvi uma queixa. 
Um dia, a Ana não veio. Ela que era tão pontual 

e assídua! Procurei saber o que lhe acontecera. 
Uma briga dentro da minúscula casa superlotada 
deixara-a sem abrigo. Soube, mais tarde, que a 
família – pais e filhos – tinham ido a pé para as 
Sete Cidades procurar um teto num barracão em-
prestado por alguém conhecido. Nunca mais vi a 
minha aluna que parecia uma flor. Tenho saudades 
do seu olhar tranquilo, dos seus vestidos de folhos 
e rendas, do seu laço de fita a apanhar os cabelos 
bem penteados.
Ponto 2 – Criei um grupo de apoio numa rede so-

cial: “Vamos erguer uma estátua ao Dr. João Bosco 
Mota Amaral”. A ideia veio de uma crónica do ilus-
tre advogado Dr. Carlos Melo Bento. Está em mar-
cha. É só quererem. Vamos a isso que “se faz tarde”.
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cASAl DA SemANA

No passado Domingo, du-
rante as festividades em 

louvor de Nossa Senhora do 
monte, o Sr. Dr. josé guedes 

de Sousa, cônsul-geral de Portugal em mon-
treal entregou ao Padre Phong um cheque no 
valor de $6,967.43, para informatizar a mis-

missão santa cruz vai ter pÁGina weB
ANtero BrANco

são Santa cruz.
Graças ao pedido formulado por Joaquina Pires, 

com a cumplicidade de José Pedro Domingos e 
de Antero Branco, este subsídio concedido pela 
Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas, permitirá à Missão 
de criar uma página web, dando assim a oportu-

nidade a todos os grupos que ela reúne, de divul-
garem as suas atividades e projetos.

foto DA SemANA
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festa da senHora do monte

Sexta-feira 10 de Agosto 
iniciou-se a festa em hon-

ra da Senhora do monte, a padroeira das gen-
tes da ilha da madeira; os nossos conterrâneos 

oriundos desta ilha residentes em montreal 
continuam com esta festa como todos os anos 
geralmente na segunda semana de agosto.
Iniciou-se a festa às 18h30 com o terço e eu-

caristia, em seguida foi a atuação da artista co-

munitária Fátima Miguel muito apreciada pelo 
público ali presente, no serão esteve também o 
DJ Alex Moreira que tocou música para dança. 

Nas tascas havia o habitual bolo do caco, espe-
tadas, bacanas e mal-assadas. Bastante público a 
aproveitar a noite magnífica. A festa continuou 
no sábado com a eucaristia abrilhantada pelo co-
ral do Santo Cristo dirigida por Filomena Amo-
rim, a animação esteve a cargo mais uma vez de 
Fátima Miguel muito apreciada pelo público ali 
presente a qual interpretou canções do seu vasto 

jorge mAtoS
fotos de Humberto cabral
e Sylvio martins
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reportório. Em seguida foi a atuação do rancho 
folclórico Madeirense de Toronto vindo expres-

samente para a festa. Atuação bastante bem re-
cebida foi o cartaz musical apresentado por Ru-

ben Aguiar e sua banda que também vieram da 
ilha da Madeira ofereceram música de dança. No 
domingo às 12 horas celebrou-se a missa solene 

pelo reverendo Hugo Almeida Gomes vindo da 
Madeira para esta festa, o coral de Santa Cruz 
abrilhantou a missa. Às 14 horas saiu a procissão 

com o trajeto habitual, foi acompanhada musi-
calmente pela Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal. Seguidamente houve a atuação do rancho 
folclórico Madeirense de Toronto e o arraial com 
a filarmónica Portuguesa de Montreal. Para fina-
lizar a festa, música para dançar com o DJ. Alex 
Moreira, e a banda de Ruben Aguiar. E sempre 
com os bons petiscos.
Parabéns à organização.
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comecei a perder a sensibilida-
de e depois a mobilidade. de-
pois que partes do meu corpo 
ficaram paralisadas. Os médi-
cos me diagnosticaram com es-
clerose múltipla, mas o remédio 
e os tratamentos que me deram 
não me ajudaram. Eu visitei o 
josé e eu nem pude subir as es-
cadas. Ele removeu uma feitiça-

ria feita pelo meu ex-parceiro de negócios. agora eu 
ando normal e feliz. Obrigado josé.

joão

a minha família estava separa-
da. Os feriados continuavam 
a passar, os anos passavam 
e os meus filhos não queriam 
vir nos visitar. Estávamos so-
zinhos e o nosso coração par-
tido. Mais tarde, entendemos 
que tudo isso aconteceu de-
vido à magia negra feita pela 
irmã do meu marido. Obrigado 
josé por livrarmos da magia 

negra e unir a nossa família novamente.
família rodrigues

O meu filho (a esquerda) 
teve problemas com vícios 
e maus amigos. Ele saiu da 
universidade e era uma dor 
de cabeça constante para 
mim e minha esposa. Eu ti-
rei a foto dele para josé e ele 
livrou-lhe de todos os seus 
maus amigos e vícios. ago-

ra ele está trabalhando comigo na nossa empresa de 
construção. só josé foi capaz de se livrar de todos os 
nossos problemas.

família Moron
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Maravilhoso josé. O enorme 
favor que você fez por mim para 
trazê-lo de volta e devolveu a 
minha felicidade.

debora e juan

O meu filho (a esquerda) 
teve problemas com vícios 
e maus amigos. Ele saiu da 
universidade e era uma dor 
de cabeça constante para 
mim e minha esposa. Eu ti-
rei a foto dele para josé e ele 
livrou-lhe de todos os seus 
maus amigos e vícios. ago-

ra ele está trabalhando comigo na nossa empresa de 
construção. só josé foi capaz de se livrar de todos os 
nossos problemas.

família Moron

Obrigado josé por trazer o meu 
pai de volta. Minha irmã e eu 
estamos muito agradecidas

família gameiro

O amor da minha vida está comi-
go. Eu recuperei o amor da minha 
vida. Obrigado josé.

annibal e viviana
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CoNTAbIlISTA

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

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ElETrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumENToS

4270 St-laurent #200
tel.: 514.985.2411

rENoVAçõES

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 St-urbain, Montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

ImporTADorES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca
stEvEn Ou Élias
55 Gince St-laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo f. gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SErVIçoS
fINANCEIroS

jES rENoVATIoNS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

ImobIlIárIo

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

rESTAurANTES

PlanchEr
libEral Miranda

Instalação
Envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mErCEArIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

ANEDoTAS DA mArIA roSA

cAÇA PAlAvrAS | PrAIA

fArofeIro
SUNgA
fUteBol
cADeIrA
Sorvete

BolA
frUtAS
AreIA
toAlHA
BoIA

rENoVAçõES

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cervejA
SUrfIStA
BIqUINI
cANgA
PrANcHA 

7 DIffereNÇAS

sUDoKU: níVEl méDIo

8

6

1

4
1

9

7

5
2

9

9

1

3

85

7

14

4

8

9

2

7

MOEda EngOlida
A criada, aflita:
— Ai, senhor! O menino engoliu uma moeda de 20 cênti-
mos. O que hei-de fazer?
O patrão, distraído:
— Tome lá outra, mulher, e deixe-me em paz.

sEM Paciência
O pescador:
— Há três horas que o senhor está aí a observar-me. 
Porque é que não pega numa cana e não vem também 
pescar?
— Não tenho paciência.

cOMPatibilidadE dE fEitiOs
Num pedido de divorcio o juiz pergunta à requerente:
-A senhora tem a certeza do que esta a pedir?
A senhora quer o divorcio por COMPATIBILIDADE de 
feitios?
Não será o contrario?
- Não Sr., é por COMPATIBILIDADE mesmo.
Eu gosto de cinema, o meu marido também!
Eu gosto de ir à praia, ele também!
Eu gosto de homens... e ele também...!!!

É MElhOr PEnsar duas vEzEs
Entre amigos:
— Vou divorciar-me. A minha mulher há dois meses que 
me não fala.
— Pois pensa duas vezes e olha que sortes dessas não 
se tem todos os dias.

dEsEjO dEMasiadO carO
Ela:
— Tu já não gostas de mim!
Ele:
— Estás nervosa. Porquê não vais comprar alguma 
coisa para te sentires melhor?
Ela:
— O quê?
Ele:
— Que tal uma viagem pela Europa?
Ela:
— não.
Ele:
— Que tal um novo Mercedes?
Ela:
— não.
Ele:
— Então o que queres?
Ela:
— O divórcio:
Ele (pausa):
— Não estava a pensar gastar tanto dinheiro.

5
6
8 3
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carnEirO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Saberá 
notícias através de um amigo. A sua vida social andará 
muito animada. Que o seu sorriso ilumine todos em seu 

redor! Saúde: Atenção com as noitadas e os excessos, seja co-
medido. Dinheiro: um amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lem-
bre-se de ajudar quem precisa de si, pois amanhã poderá ser 
você a precisar de ajuda! Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

tOurO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco 
perdido e em busca de si próprio. Que o seu autoco-
nhecimento seja a ferramenta fundamental para a sua 

felicidade. Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento como 
o yoga e a meditação. Dinheiro: Prepare o seu trabalho desen-
volvendo novas ideias. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

gÉMEOs: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Momento em que estará confiante e, 
por isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas re-
lações. Faça as escolhas que lhe trazem a possibilida-

de de ser feliz. Saúde: Possíveis problemas no sistema nervo-
so poderão surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e 
poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado. 
números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

caranguEjO: Carta dominante: O Papa, que signi-
fica Sabedoria. Amor: O amor acontece quando menos 
se espera. Que a sua alma seja bela e transparente! 
Saúde: Durma o máximo de horas que puder. Dinheiro: 

O seu bom desempenho poderá ajudá-lo a subir para um car-
go de chefia. Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

lEãO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: é necessário que deixe de 
exigir tanto do seu par. Agora é tempo para partilhar. 
Saúde: Retire da sua alimentação comidas ricas em 

gorduras e consulte um especialista em cardiologia. Dinheiro: 
Organize as suas tarefas para poder evoluir na carreira.
números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

virgEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desenten-
dimentos através do diálogo. Os problemas e dificulda-
des do dia a dia resolvem-se através do diálogo, mas 

agravam-se através da violência! Saúde: uma dor de garganta 
poderá incomodá-lo e dar origem a uma constipação.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho 
da sua atividade profissional.
números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

balanÇa: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: uma discussão com a pessoa amada 
poderá deixá-lo renitente. Que a compreensão viva no 
seu coração! Saúde : Dedique-se a atividades que lhe 

dêem prazer. Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissio-
nais o melhor possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

EscOrPiãO: Carta Dominante: O Imperador, que sig-
nifica Concretização. Amor: O seu estado de ansieda-
de poderá originar discussões. Encare a vida de uma 

forma mais otimista e verá que tudo corre melhor! Saúde: Ten-
dência para andar um pouco descontrolado. Dinheiro: Seja fiel 
a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

sagitÁriO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou 
Fria. Amor: Converse com o seu par para resolver di-
vergências conjugais. Fale sobre o que é verdade, ne-

cessário e carinhoso. Saúde: Tente descansar mais. Dinheiro: 
Acredite mais na competência dos seus colaboradores. Núme-
ros da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

caPricórniO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo 
com os seus amigos. Estreite os seus laços de amizade. 
Saúde: Lembre-se das sessões de tratamento que tem 

que fazer. Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá al-
cançar os seus desejos. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51

aquÁriO: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espa-
das, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu 
par poderá estar demasiado exigente consigo. Que a 
beleza da Aurora invada a sua vida. Saúde: Faça uma 

seleção dos alimentos que mais beneficiam a sua saúde. Di-
nheiro: Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um 
projeto. Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42

PEiXEs: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: uma mudança de planos pode afetar a 
sua relação. é tempo de um novo recomeço! Saúde: 
Procure estar em paz espiritualmente. Dinheiro: Não 

gaste mais do que o necessário. 
números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

estão todos convidados para
as festas do santissimo

em Gatineau
no dia 2 de setemBro de 2018

40$ por pessoa
José macHado: 550-975-2006

514-803-4686

alertas foram “vitais” para 80 mil
estranGeiros e turistas em moncHiQue
os conselhos e alertas das autoridades 

portuguesas aos estrangeiros e turistas 
que estavam no Algarve durante o incêndio 
de monchique foram de “vital importância” e 
chegaram a 80.000 pessoas, disse o presidente 
da associação Safe communities Portugal.
David Thomas, presidente da Safe Commu-

nities Portugal, explicou à Agência Lusa que a 
associação que dirige “trabalha com os serviços 
de emergência, a Proteção Civil, a GNR e forças 
de segurança” portuguesas e, durante a sema-
na em que o incêndio esteve ativo, permaneceu 
em estreito contacto com a Autoridade Nacional 
de Proteção Civil (ANPC) e com o presidente 
da Região de Turismo do Algarve (RTA), João 
Fernandes. O presidente da associação, que 
apoia a comunidade estrangeira em Portugal, 
recordou que, dois dias antes de o fogo defla-
grar, a 03 agosto, “foi transmitido um alerta re-
lativamente às temperaturas muito elevadas que 
eram previstas para esse período e para o risco 
extremo de incêndio”, assim como com “conse-
lhos para as pessoas saberem o que fazer para se 
protegerem”. As informações estiveram sempre 
disponíveis em inglês no Facebook e na página 
da internet da Safe Communities Portugal, mas 
também nas informações disponibilizadas pela 
ANPC, destacou David Thomas, lembrando que 
foram feitos “alertas adicionais aos turistas para 
estarem preparados para as temperaturas muito 
elevadas e fazer tudo para se autoprotegerem no 
caso de haver um incêndio”. 
“Oitenta mil pessoas tiveram acesso a essa in-

formação, que foi muito útil para as pessoas que 
estavam aqui de férias no Algarve ou que pla-
neavam vir para cá”, destacou. Durante o fogo, 
a associação esteve em “ligação muito próxima” 
com o presidente da RTA, João Fernandes, e tam-
bém com a ANPC, para procurar, na medida do 
possível, “manter as pessoas atualizadas sobre 
o evoluir do incêndio e, mais importante ainda, 

para dar informação útil durante esse período”.
“No que respeita aos conselhos dados antes e 

durante o fogo, foram de vital importância, por-
que as pessoas ficaram logo alerta e puderam to-
mar medidas preventivas”, afirmou.
David Thomas reconheceu que, “durante o in-

cêndio, é sempre difícil dar informação a toda 
a hora porque a situação 
pode alterar-se rapida-
mente, mas mostrou-se 
“satisfeito” por ter sido 
disponibilizada “infor-
mação rigorosa por par-
te do Governo” e por ter 
“conseguido atualizar a 
informação para a co-
munidade estrangeira 
e os turistas” e pelos 
“conselhos de autopro-
teção terem sido dados 
atempadamente”.
“Isso foi muito impor-

tante. Estive na polícia e lidei com situações de 
crise noutros países e há sempre pontos que se 
podem melhorar, mas quero deixar uma coisa 
muito, muito clara: este foi um incêndio muito 
complicado, com vento forte e mudanças de di-
reção, humidade abaixo dos 10%, temperaturas 
no chão superiores a 40 graus e o fogo chegou a 
progredir a 2 quilómetros por hora. O importante 
é que as pessoas foram retiradas das suas casas 
a tempo e, por isso, não houve vítimas mortais”, 
enalteceu.
David Thomas disse que se tratou de “uma boa 

estratégia, uma boa prioridade” das autoridades, 
porque “as vidas estão primeiro”, disse.
“É claro que houve pessoas que não gostaram 

e ficaram muito chateadas por ter sido retiradas 
das suas casas, mas no final do dia o que é que 
conta mais: a tua vida ou a tua propriedade?”, 
questionou.
O incêndio rural, que foi combatido por mais 

de mil operacionais e considerado dominado na 
manhã de dia 10 de agosto, atingiu também o 
concelho vizinho de Silves, depois de ter afeta-
do, com menor impacto, os municípios de Porti-
mão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito 
de Beja).
Segundo o município de Monchique, arderam 

cerca de 16.700 hectares no concelho. A presi-
dente da Câmara de Silves estimou hoje em cer-
ca de 10 mil hectares a área ardida no concelho.
Quarenta e uma pessoas ficaram feridas, uma 

das quais com gravidade (uma idosa que se man-
tém internada em Lisboa).
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os seus 

problemas sem voodoo. 
rOsa: 514-918-3956

EmprEGoS

Classificados e pequenos anúncios

umA ESColhA CErTA... TElEfoNE 514-284-1813

companhia em paisagismo está à 
procura de empregados com ou sem 
experiência com carta de condução. 

514-242-7649

EmprEGoS

Necrologia

SErVIçoS

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a 
relva num triplex com experiência. 

1 vez por semana.
1º lugar: boul. samson e autoroute 13 em laval

2º lugar: rivière des Prairies.
514-781-3335

Procura-se empregada/o a tempo parcial 
para um centro de costura para servir a 
clientela e com uma base em costura.

Maria 514-843-3042

Precisa-se de pessoal para trabalhar 
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

PrEcisa-sE dE hOMEns 
Para sErviÇOs dE liMPEza 

cOntactar: 514-901-1030

ENCoNTroS

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE EstÁ à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

dE dia E dE tardE.
514-326-1280 EXt. 225

PrEcisa-sE dE hOMEM ajudantE 
Para instalaÇãO dE aluMÍniO

tEl.:514-362-1300
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na 
grelha num restaurante português perto do 

metro henri bourassa a tempo inteiro ou par-
cial e uma caixeira que fale bem o francês.

514-773-1272

Padaria coimbra
Precisa-se de empregada 
de balcão a tempo inteiro

ou parcial.
514-844-0223

ou apresentar-se no 191 
ave. Mont-royal E.

lOllyPOP childrEns WEar cO. 
companhia lolly Pop situada em 

Montreal  precisa de pessoas com 
experiência em máquinas overlock & 
Plain e tambem com experiência em 

roupas de senhora e crianças.
bom salário e trabalho todo o ano.

Por favor contactar stella no telefone 
(514)277-4700 ou (514)277-4761 ext#5

homem livre honesto procura 
senhora não fumadora
entre 58 e 65 anos para

relação séria. 450-719-0694

líder mundial em material de moldagem 
de precisão em st-laurent 

está procurando trabalhadores, 
disponíveis de dia e a tarde. 

Emprego a tempo inteiro com possibili-
dade de horas extras. 

Envie o seu currículo por e-mail 
para job@alphacasting.com ou 

fax 514-748-0237. 
www.alphacasting.com

Precisa de homens para trabalhar 
em paisagismo, cofragem, 

cimento e “Pavé-uni”. 
com ou sem experiência. 

bom salário.
514-977-7173

cOncEPtiOn OlivEira
Procura homem com experiência 
com ferramenta e carta de con-
dução para renovação geral de 
cozinha e de casa de banho. E, 

procura um jovem que
queira aprender a profissão.

contatar antónio Oliveira
514-952-0004

Procura-se agente de viagem com ou sem 
experiência e que fala francês ou inglês, com 

vantagens sociais. deve ter uma formação 
em turismo. Mandar o seu cv por email

servicesplus@bellnet.ca

Precisa-se de senhora que não fuma para
fazer limpeza de uma casa completa. 

1 vez por semana.
com experiência e referência.

514-332-5672

† antóniO isidrO gOnÇalvEs
1949 – 2018

Faleceu em Montreal, sábado 
dia 11 de agosto de 2018, com 
69 anos de idade, Sr. António 
Isidro Gonçalves, natural de 
Carvalhais, Montalegre, Por-
tugal. Deixa na dor suas filhas 
Tina (Rebecca) e Angie (Nick). 
Sua mãe Maria luísa, irmãos e 
irmãs Felizardo, Maria Judite e 
Rogerio. Netos Mikali e Sia, fa-
miliares e amigos.
“Tony était un père incroyable 
pour ses filles, surtout depuis 
son épouse bien-aimée nous a 
quittés, il y a de cela 18 ans. Sa bonne humeur, gen-
tillesse, générosité and son amour nous manquerons 
grandement, ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu”. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório terá  lugar quarta-feira 15 de agosto de 2018 
das 18h às 21h e quinta-feira 16 de agosto a partir das 
8h30, seguir-se-à uma missa na igreja Santa Cruz às 
10h. Vai ser sepultado no Cimetière Près-du-Fleuve 
(2750, Boul. Marie-Victorin, Longueuil, Qc).
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

† PaulO PiMEntEl 
1933-2018

Faleceu em Montréal, no dia 14 
de agosto de 2018, com 85 anos 
de idade, senhor Paulo Pimentel 
esposo da já falecida Madalena 
Cardoso, natural de Ribeira Quen-
te, São Miguel, Açores. Deixa 
na dor seu filho Paulo José (Ana 
Maria Viveiros Pimentel), sua fi-
lha Nicole (Mário Tavares), seus 
netos(as) Devan(Lisa), Stepha-
nie (Júlio), Kimberley (James) e 
Marina, seus bisnetos Elizabeth, 
Joshua, Madalena, Daniel e Michael, sua cunhada Gló-
ria, sobrinhos(as), familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria 
1120, jean-talon E., Montreal
514-277-7778
Pedro alves 
O velório terá lugar quinta-feira 16 de agosto de 2018 
das 14h às 17h e 19h às 21h, sexta-feira a partir das 
10h. O funeral terá lugar sexta-feira 17 de agosto de 
2018 às 11h45 na igreja Santa Cruz e será sepultado 
em cripta no cemitério notre-dame-des-neiges. A famí-
lia 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.

luis PirEs lOPEs
1945-2018

Faleceu em Montréal, no dia 
12 de agosto de 2018, com 72 
anos de idade, senhor Luis Pires 
Lopes, natural de Vila Grande, 
Trás-os-Montes, Portugal, es-
poso da senhora Cândida Pires 
lopes.
Deixa na dor sua esposa, fi-
lhos Claude (Sara), Domingos 
(Nicole) e Luis (Priscila), seus 
netos(as) Devan(Lisa), Stepha-
nie (Júlio), Kimberley (James) e 
Marina. Sua bisneta Béatriz, fa-
miliares e amigos. 

alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira das 18h às 21h e sába-
do a partir das 8h30. Seguir-se-à o funeral que será na 
igreja Santa Cruz às 10h. Será sepultado em cripta no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges (4601, Ch. Côte-des-
-Neiges, Montréal, Qc).
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem-haja.

†

Precisa-se de empregados para fazer limpeza de 
um restaurante em Montreal.

Por favor contactar
514-883-9559
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†
Maria dO carMO cOsta

29-08-1957 – 27-07-2018

Faleceu em Montreal, sexta-feira 
dia 27 de julho de 2018, com 60 
anos de idade, Sra. Maria do 
Carmo Costa, natural de São Mi-
guel, Açores, filha do já falecido 
senhor Manuel Costa. 
Deixa na dor sua mãe Fernanda 
Torres, primos e primas, tios e 
tias, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon Est, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O funeral teve lugar quarta-feira 1 de agosto de 2018 
na igreja Santa Cruz às 10h00. Foi sepultada no Re-
pos St-François d’Assise (6893, Rue Sherbrooke Est, 
Montréal, Qc).
renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que se realizou, quarta-feira 8 de agosto às 18h30.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

m e m o r A N D U m
5º ano de saudade

cOncEiÇãO MOniz
Nasceu em 11-12-1937 | Faleceu em 15-08-2013

é com muitas saudade que vi-
mos por este meio recordar com 
eterna saudade o 5º aniversário 
da senhora Conceição Moniz.

Será celebrada missa por sua 
intenção no próximo dia 18 de 
Agosto, pelas 18h30, na Igreja 
de Santa Cruz, 60 rua Rachel 
Oeste, Montreal. Agradecemos 
antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assis-
tir a esta Celebração Eucaristi-
ca.

nous sommes une entreprise canadienne pré-
sente à l’échelle nationale qui offre des services 
intégrés en matière d’hygiène et propreté, ser-
vices techniques, services hôteliers, restaura-
tion après sinistre, entre autres, afin d’offrir un 
environnement de travail et de loisir propre sain 
et accueillant. 

POstEs OffErts :
• PRÉPOSÉ ENTRETIEN MÉNAGER TRA-
vauX lOurds (laver des murs, des vitres, 
des plafonds, des luminaires, décaper, laver ou 
traiter les planchers, épousseter des endroits 
non accessibles du sol, etc.) Taux horaire: 
18.07$/heure.
  
• PRÉPOSÉ ENTRETIEN MÉNAGER TRA-
vauX lÉgErs (épousseter des endroits ac-
cessibles du sol, balayer des planchers avec un 
balai, une vadrouille ou un aspirateur, nettoyer 
les salles de bains, etc.). Taux horaire : 17.60$/
heure.

POrtEs OuvErtEs lE 21 aOÛt 2018, 
à l’hÔtEl EMbassy suitEs 

au 208, ruE saint-antOinE OuEst,
PlacE d’arMEs. hOrairE : 

EntrE 10h Et 16h. 
EnvOyEz-nOus vOtrE cv à : 

rEcrutEMEnt@gdi.cOM.

luso-americanos criam campanHa
para reGistar portuGueses nos eua
o conselho de liderança luso-americano 

aposta no aumento dos portugueses re-
censeados no país para reforçar direitos políti-
cos da comunidade.
O Conselho de Liderança Luso-americano (PAL-

CUS, na sigla inglesa) quer reforçar os direitos 
políticos da comunidade portuguesa nos Estados 
Unidos, apostando no aumento dos portugueses 
recenseados no país. Em declarações à Lusa, a 
dirigente do PALCUS, Angela Simões, expli-
cou que a organização vai lançar uma campanha 
para registar a comunidade portuguesa nos Esta-
dos Unidos no próximo censo do país, em 2020. 
O material educativo da campanha, intitulada 
“Make Portuguese Count”, está neste momento a 
ser desenvolvido e deverá estar pronto até ao final 
do ano. O objetivo é garantir que a origem portu-
guesa é contabilizada nos formulários que serão 
distribuídos pelo Census Bureau e Angela Simões 
acredita que, se a campanha for bem-sucedida, o 
número de luso-americanos nos Estados Unidos 
“vai disparar”. De acordo com o censo de 2010, 
havia 346,172 mil pessoas de origem portuguesa 
na Califórnia. A presidente do PALCUS duvida 
da precisão destes números, apontando que “pro-
vavelmente” a comunidade lusa no Estado mais 
populoso do país é “maior” e poderá aproximar-se 
dos 600 mil. Segundo as estimativas do American 
Community Survey, havia 1,36 milhões de luso-

-descendentes nos EUA em 2016. 
O PALCUS esteve em negociações com o Cen-

sus Bureau para acrescentar “Português” como 
opção na definição de “herança étnica” disponí-
vel no formulário, mas o questionário final não 
incluirá essa hipótese.
Os luso-americanos terão de escrever a origem 

numa linha em branco que estará disponível para 
lá das opções já existentes, tais como branco, ne-
gro, hispânico ou asiático. “As pessoas não sa-
bem que têm essa opção”, disse Angela Simões, 
ela própria luso-descendente de terceira geração 
na Califórnia. “A nossa campanha é para educar 
as pessoas sobre como preencher o formulário se 
quiserem identificar-se como portugueses”, expli-
cou a responsável, sublinhando que tal é “inteira-
mente opcional”. A contagem de mais portugueses 
no recenseamento de 2020 terá efeitos práticos ao 
nível de políticas, referiu Angela Simões. Há vá-
rias questões em cima da mesa para o PALCUS e 
outras organizações luso-americanas nos Estados 
Unidos, tais como o aumento da oferta do ensino 
de português nas escolas e maior representação 
nos caucus do congresso, o que terá impacto di-

lá vamos nós daqui a uns 
dias assistir ao namoro 

das viúvas negras... ou seja os 
políticos de todos os partidos 
que vão sair com mentiras e 
hipocrisias como não há ne-

nhum, vão se pôr a abraçar, aperto de mãos 
e beijar tudo e todos que lhe cheirem que vão 
votar p’ra eles. claro que vão falar no futuro 
e num futuro longo, ou seja daqui a quatro ou 
cinco anos.
Se perguntares por azar a um deles que gostava 

muito de mariscos e bons vinhos quando viajava, 
nem olhava p’rá fatura do restaurante, nem que 
seja p’ra verificar se está conforme ao que consu-
mir, p’ra quê ter este trabalho, não é ele que pa-
gava...não digo nomes porque nao quero me apo-
quentar. Por falar em vinhos já há uns anos a esta 
parte que não faço vinho em casa, muito trabalho 
e às vezes, diga-se a verdade, a qualidade … não 
digo mais nada, por isto é que tenho comprado 

uns bons vinhos portugueses, claro, mas em On-
tario. Enquanto aqui no Quebec anda-se a gastar 
“poderiz” de dinheiro em estudos p’ra reciclar as 
garrafas de vinho  vazias, em Ontario 
a que “ERAS” que se eles aceitam 
e pagam vinte cêntimos por garrafa. 
Isto é assim, vocês num domingo de 
manhã ante de ir à missa, metem as 
garrafas vazias no carro, mesmo as 
compradas em Quebec, e vão dar um 
passeio até Hawkesbury.
Levam com vocês além das garra-

fas e a conversada, levam também a 
sogra e o sogro, eles vão gostar do 
passeio e de repente ainda te pagam 
umas garrafinhas.  Outra coisa tam-
bém, além do vinho ser mais barato 
que aqui, também a gasosa p’ró car-
rinho é muito mais barata... domin-
go a diferença era de 17 cêntimos. Na vinda p’ra 
casa podes ainda fazer com que a tua sogra goste 
um bocadinho mais de ti, tu que gostas tanto dela 
a ponto de querer  que ela já estivesse no Céu a 

olhar por ti, dizia eu que na volta ao Québec tu 
fazes uma paragem em Oka e podem ir dar um 
passeio na marina, ver aqueles lindos barco de re-

creio e algumas sereias com lábios 
pintados, depois embarcas o carro 
com o vinho e a sogra no “CACI-
LHEIRO” de Oka pra Hudson, um 
mini cruzeiro que vai regalar a alma 
de todos, se não enjoarem em alto 
mar. A fatura do dito cujo que gos-
tava de mariscos e bons vinhos não 
era um jantarinho num dos nossos 
asseadíssimos e baratos restauran-
tes de Montreal. Ainda bem que ele 
vai pegar na reforma, mas tenho a 
certeza que como ele não deve faltar 
na quadrilha de políticos de todos 
os partidos que gostam de marisco 
e bons vinhos. SOMOS FEITOS 

DE CARNE E OSSO MAS TEMOS DE VIVER 
COMO SE FÔSSEMOS DE FERRO.
Paz e calma na alma.

coisas do corisco
joSé De SoUSA

reto em itens como dupla tributação e o programa 
de dispensa de visto. Na Casa dos Representantes 
existe o Portuguese-American Caucus e no Sena-
do o Friends of Portugal. As conversações com 
o Census Bureau sobre a inclusão do Português 
como herança étnica no censo começou há cinco 
anos, quando foi levantada a questão de os luso-
-americanos serem classificados como hispânicos. 
A discussão consta do relatório final do Comité 
Nacional de Aconselhamento para Raça, Etnia e 
Outras Populações do Censo 2020, sendo referido 
que o PALCUS recusou a designação.
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sportinG: definida ordem das sete
listas candidatas às eleições
Das oito que foram apresentadas, apenas 

uma foi rejeitada
A ordenação das sete listas candidatas às elei-

ções para os órgãos sociais do Sporting foi sor-
teada esta terça-feira, anunciou o presidente da 

Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, Jai-
me Marta Soares.
João Benedito ficou com a lista A, José Maria 

Ricciardi encabeça a B, Pedro Madeira Rodri-
gues a C, enquanto Frederico Varandas a D. Rui 
Jorge Rego é o candidato da lista E, Dias Ferrei-
ra o da F e Fernando Tavares Pereira lidera a G 
candidata ao ato eleitoral de 08 de setembro.
O antigo presidente do Sporting Bruno de Car-

valho, que foi destituído em Assembleia Geral, 
em 23 de junho último, foi um dos oito a apre-
sentar candidatura à presidência do clube, mas 
a lista foi excluída pela MAG pelo facto de o 
antigo dirigente e outros dois elementos da lista 
estarem suspensos de sócios.

JorGe costa é o novo treinador do mumBai city

 P j v E d
1-liverpool 3 1 1 0 0
2-chelsea 3 1 1 0 0
3-Bournemouth 3 1 1 0 0
4-Crystal Palace 3 1 1 0 0
5-Manchester City 3 1 1 0 0
6-Watford 3 1 1 0 0
7-Tottenham 3 1 1 0 0
8-Man. united 3 1 1 0 0
9-Everton 1 1 0 1 0
10-Wolverhampton 1 1 0 1 0
11-Burnley 1 1 0 1 0
12-Southampton 1 1 0 1 0
13-Newcastle 0 1 0 0 1
14-leicester City 0 1 0 0 1
15-B&H Albion 0 1 0 0 1
16-Fulham 0 1 0 0 1
17-Cardiff City 0 1 0 0 1
18-Arsenal 0 1 0 0 1
19-Huddersfield 0 1 0 0 1
20-West Ham 0 1 0 0 1

Inglaterra
PremIer league

CAmpEoNAToS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-atalanta  0 0 0 0 0
2-bologna 0 0 0 0 0
3-Cagliari 0 0 0 0 0
4-Chievo 0 0 0 0 0
5-Empoli 0 0 0 0 0
6-Fiorentina 0 0 0 0 0
7-Frosinone 0 0 0 0 0
8-Genoa 0 0 0 0 0
9-Internazionale 0 0 0 0 0
10-Juventus 0 0 0 0 0
11-lazio 0 0 0 0 0
12-Napoli 0 0 0 0 0
13-Milan 0 0 0 0 0
14-roma 0 0 0 0 0
15-Sampdoria 0 0 0 0 0
16-Sassuolo 0 0 0 0 0
17-SPAl 2013 0 0 0 0 0
18-Torino 0 0 0 0 0
udinese 0 0 0 0 0
19-Parma -5 0 0 0 0

 P j v E d
1-Marseille 3 1 1 0 0
2-Paris sg 3 1 1 0 0
3-Monaco 3 1 1 0 0
4-Lille 3 1 1 0 0
5-Strasbourg 3 1 1 0 0
6-lyon 3 1 1 0 0
7-nimes 3 1 1 0 0
8-Saint-étienne 3 1 1 0 0
9-Dijon 3 1 1 0 0
10-Stade de reims 3 1 1 0 0
11-Angers 0 1 0 0 1
12-Guingamp 0 1 0 0 1
13-Montpellier 0 1 0 0 1
14-nice 0 1 0 0 1
15-rennes 0 1 0 0 1
16-nantes 0 1 0 0 1
17-Amiens 0 1 0 0 1
18-Bordeaux 0 1 0 0 1
19-Caen 0 1 0 0 1
20-Toulouse 0 1 0 0 1

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
0-fc nürnberg 0 0 0 0 0
0-Mainz  0 0 0 0 0
0-Hoffenheim 0 0 0 0 0
0-B. Leverkusen 0 0 0 0 0
0-B. München 0 0 0 0 0
0-B. M´gladbach 0 0 0 0 0
0-B. dortmund 0 0 0 0 0
0-E. Frankfurt 0 0 0 0 0
0-FC Augsburg 0 0 0 0 0
0-Schalke 04 0 0 0 0 0
0-F. Düsseldorf 0 0 0 0 0
0-Hannover 96 0 0 0 0 0
0-Hertha BSC 0 0 0 0 0
0-rB leipzig 0 0 0 0 0
0-SC Freiburg 0 0 0 0 0
0-Stuttgart 0 0 0 0 0
0-Wolfsburg 0 0 0 0 0
0-Werder Bremen 0 0 0 0 0

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-alavés 0 0 0 0 0
2-athletic 0 0 0 0 0
3-Atlético Madrid 0 0 0 0 0
4-Barcelona 0 0 0 0 0
5-Celta de Vigo 0 0 0 0 0
6-Espanyol 0 0 0 0 0
7-Rayo Vallecano 0 0 0 0 0
8-Real Betis 0 0 0 0 0
9-Real Madrid 0 0 0 0 0
10-Real Sociedad 0 0 0 0 0
11-Sevilla 0 0 0 0 0
12-Valencia 0 0 0 0 0
13-Valladolid 0 0 0 0 0
14-Villarreal 0 0 0 0 0
15-levante 0 0 0 0 0
16-Getafe 0 0 0 0 0
17-leganés 0 0 0 0 0
18-Girona 0 0 0 0 0
19-Huesca 0 0 0 0 0
20-Eibar 0 0 0 0 0

eSPanha
lIga Santander

jorge costa é o novo treinador do mumbai 
City, sétimo classificado da última Liga in-

diana de futebol. o técnico português assinou 
um contrato válido por uma temporada.
O clube indiano dá as boas-vindas ao treinador 

português no site oficial. O treinador de 46 anos 
vai continuar a trabalhar no estrangeiro, depois 
de na última época ter comandado o Tours, da 
segunda liga francesa.
A Índia é o sexto país onde Jorge Costa vai trei-

nar, depois de Roménia, Chipre, Gabão, Tunísia 
e da França.

jOãO dOMinguEs aPura-sE
Para Os OitavOs EM cOrdEnOns
O tenista português João Domingues, 247.º clas-

sificado no ranking mundial de ténis, garantiu nesta 
terça-feira presença nos oitavos de final do ‘challen-
ger’ de Cordenons, a decorrer em Itália.

Domingues venceu o argentino Hernan Casanova, 
313.º da hierarquia, em dois ‘sets’, pelos parciais de 
6-0 e 6-2, num embate que durou uma hora e sete 
minutos.
Gonçalo Oliveira, que atualmente ocupa o 253.º 

lugar no ranking ATP, é outro português que está 
em prova no torneio de ténis italiano, preparando-
-se para defrontar na primeira ronda do ‘challenger’ 
o húngaro Mate Valkusz, 367.º classificado na geral.

luís filipe vieira continua internado

o presidente do Benfica continua in-
ternado, depois de ter sido hospita-

lizado na semana passada devido a uma 
indisposição. De acordo com informação 
do Benfica, luís filipe vieira só terá alta 
«na melhor das hipóteses» no final da se-
mana.
A situação do dirigente é «estável mas re-

quer repouso» e acompanhamento médico, 
informa ainda o clube.
Vieira não estará assim em Istambul, onde 

o Benfica joga o futuro no acesso à Liga 
dos Campeões, na decisão da terceira pré-
-eliminatória frente ao Fenerbahçe.

EtO’O vai jOgar nO qatar
O qatar sc anunciou que vai apresentar samuel 

Eto’o nesta terça-feira (pelas 15h).

Aos 37 anos, e depois de ter deixado o Konyaspor, 
o avançado camaronês vai mudar-se para o país an-
fitrião do próximo Campeonato do Mundo, agendado 
para 2022.
O Qatar SC será o 13º clube da carreira profissio-

nal de Eto’o, depois de Real Madrid, Leganés, Es-
panhol, Maiorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, 
Everton, Sampdoria, Antalyaspor e Konyaspor.
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1-Estoril Praia 3 1 1 0 0 4 0
2-Paços Ferreira 3 1 1 0 0 2 0
3-Benfica B 3 1 1 0 0 2 1
4-Arouca 3 1 1 0 0 2 1
5-Farense 3 1 1 0 0 1 0
6-Cova da Piedade 3 1 1 0 0 1 0
7-Mafra 3 1 1 0 0 1 0
8-Académica 1 1 0 1 0 1 1
9-UD Oliveirense 1 1 0 1 0 1 1
10-Sp. Covilhã 1 1 0 1 0 0 0
11-Ac. Viseu 1 1 0 1 0 0 0
12-Leixões 0 1 0 0 1 1 2
13-Penafiel 0 1 0 0 1 1 2
14-FC Famalicão 0 1 0 0 1 0 1
15-V. Guimarães B 0 1 0 0 1 0 1
16-Varzim 0 1 0 0 1 0 1
17-Braga B 0 1 0 0 1 0 2
18-FC Porto B 0 1 0 0 1 0 4

  P J V E D GM GS

1-fC porto 3 1 1 0 0 5 0
2-braga 3 1 1 0 0 4 2
3-Sporting 3 1 1 0 0 3 1
4-V. Setúbal 3 1 1 0 0 2 0
5-feirense 3 1 1 0 0 2 0
6-boavista 3 1 1 0 0 2 0
7-Benfica	 3	 1	 1	 0	 0	 3	 2
8-marítimo 3 1 1 0 0 1 0
9-belenenses 3 1 1 0 0 1 0
10-V. Guimarães 0 1 0 0 1 2 3
11-Tondela 0 1 0 0 1 0 1
12-Santa Clara 0 1 0 0 1 0 1
13-Nacional	 0	 1	 0	 0	 1	 2	 4
14-moreirense 0 1 0 0 1 1 3
15-rio Ave 0 1 0 0 1 0 2
16-Desp. Aves 0 1 0 0 1 0 2
17-portimonense 0 1 0 0 1 0 2
18-Chaves 0 1 0 0 1 0 5

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Benfica 3-2 V. Guimarães
v. setúbal 2-0 desp. aves
tondela 0-1 belenenses

fc Porto 5-0 chaves
Marítimo 1-0 santa clara

feirense 2-0 rio ave
Moreirense 1-3 sporting

braga 4-2 nacional
Portimonense 0-2 boavista

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 24 48
2-NY Red Bulls 23 47
3-New York City FC 24 47
4-Columbus Crew 23 38
5-Impact Montréal  25 30
6-Philadelphia union 22 29
7-NE Revolution 23 29
8-Chicago Fire 26 24
9-Orlando City 23 23
10-Toronto FC 23 23
11-dC united 20 21

gruPO WEst
 j P
1-fc dallas 23 42
2-Sporting KC 23 39
3-Portland Timbers 21 37
4-LA Galaxy 23 36
5-Los Angeles FC 24 36
6-Real Salt Lake 24 35
7-Seattle Sounders 23 32
8-Vancouver Whitecaps 23 30
9-Houston Dynamo 22 27
10-Minnesota united 23 26
11-Colorado Rapids 24 24
12-SJ Earthquakes 23 16

2ª joRnADA
17/08 Desp. Aves 15:30 Tondela
18/08 Chaves 11:30 Portimonense
  Boavista 14:00 Benfica
  Sporting 16:00 V. Setúbal
19/08 Nacional 11:00 Moreirense
  rio Ave 11:00 Marítimo
  Belenenses 13:30 FC Porto
  Santa Clara 15:30 Braga
20/08 V. Guimarães 15:15 Feirense

chaMPiOns lEaguE | qualifs
7-08 às 14:00  : Benfica 1-0 Fenerbahçe
14-08 às 14:00: fenerbahçe vs Benfica

EurOPa lEaguE | qualifs
2018/08/09 Zorya 1-1 Braga
2018/08/16 Braga vs Zorya

fc porto vertiGinoso, Benfica de duas caras,
leão em crescimento e um JoGo sem var
A 85.ª edição da liga arrancou na passada 

sexta-feira com um Benfica-V. Guimarães 
no estádio da luz.
A meio de uma eliminatória decisiva da Liga dos 

Campeões, os encarnados entraram com pressa 
de resolver o jogo cedo e foram para o intervalo 
a vencer por 3-0 com um hat-trick de Pizzi. Só 
que na etapa complementar a equipa de Rui Vi-
tória baixou o ritmo e, entre várias correções e 

mexidas, o V. Guimarães cresceu gradualmente, 
ao ponto de ter chegado mesmo a reduzir para 
diferença mínima. Contra todas as expetativas, 
o passeio que se desenhava ao intervalo ganhou 
contornos turbulentos, mas as águias acabaram 
mesmo por segurar a vitória por 3-2. No sábado, 
o FC Porto respondeu ao triunfo do rival lisboeta 
com uma goleada de mão-cheia sobre o Desp. 
Chaves: 5-0 no arranque da defesa do título, com 
Aboubakar a abrir a refeição com golos aos 14’ 
e 20 minutos. O dragão de 2018/19 mantém-se 
insaciável e com a vertigem do anterior. Brahi-
mi – que jogão do argelino – Corona e Marius 
Mouandilmadji, estes dois já na segunda parte, 
completaram o repasto. Também no sábado, e 
antes do FC Porto entrar em ação, V. Setúbal e 
Belenenses arrancaram as campanhas com três 
pontos. Os sadinos receberam o Desp. Aves no 
reencontro de Lito Vidigal com a antiga equipa e 
levaram a melhor por 2-0. Costinha e Cádiz mar-
caram os golos de um jogo que terminou com os 

avenses reduzidos a nove jogadores por expul-
sões de Falcão e Jorge Fellipe.
Já os azuis foram a Tondela impor-se por 1-0 

(golo de Fredy) num jogo de muito sofrimento e 
no qual a equipa da casa fez por merecer, chegou 
mesmo a assumir o técnico do Belenenses, outro 
resultado. O domingo começou com nova amea-
ça de adiamento do Marítimo-Santa Clara (1-0) 
por ausência da equipa de arbitragem inicialmen-
te escalada para o jogo. Acabou por ser nomeado 
um juiz madeirense da segunda categoria, o que 
levou a que a partida se realizasse sem VAR. Os 
madeirenses arrancaram os três pontos já para lá 
da hora, com um golo de penálti apontado por 
Rodrigo Pinho. A visita do Sporting a Moreira de 
Cónegos começou atribulada. Heriberto Tavares, 
jogador emprestado pelo Benfica ao Moreiren-
se, colocou a equipa da casa em vantagem aos 
6 minutos, mas os leões recuperaram do golpe 
e reagiram por Bruno Fernandes, que empatou à 
passagem do quarto de hora. Na segunda parte, 
Bas Dost bisou – penálti aos 76’ e de chapéu nos 
descontos – e elevou o resultado para 3-1. Três 
pontos garantidos por jogadores que chegaram a 
estar com os dois pés fora de Alvalade mas que 
foram recuperados pela SAD leonina.
Depois das entradas vitoriosas em cena de Ben-

fica, FC Porto e Sporting, o Sp. Braga de Abel 
Ferreira não quis ficar atrás. O conjunto arsena-
lista apadrinhou o regresso do Nacional à Liga 
com um triunfo por 4-2: Dyego Sousa e Ricardo 
Horta bisaram para os minhotos e Bryan Rochez 
apontou os tentos dos insulares. A fechar a corti-
na da ronda inaugural, a primeira vitória do Boa-
vista fora de casa em 2018. Foi em Portimão, por 
2-0, com golos de David Simão e André Claro, 
ambos na segunda parte. Os axadrezados, que ti-
nham exatamente entrado a perder no reduto dos 
algarvios na anterior edição da Liga, somam três 
pontos a abrir, numa ronda em que não se regis-
tou um único empate em nove duelos.
A última vez que a liga teve uma jornada 

sem igualdades foi na 32.ª e antepenúltima da 
época transata, em finais de abril.

REsUlTADos
Estoril Praia 4-0 FC Porto B
Farense 1-0 FC Famalicão

uD Oliveirense 1-1 Académica
Benfica B 2-1 Leixões

Paços Ferreira 2-0 Braga B
Penafiel 1-2 Arouca
Varzim 0-1 Mafra

V. Guimarães B 0-1 C. da Piedade
Sp. Covilhã 0-0 Ac. Viseu

2ª joRnADA
18/08 Académica 6:15 Paços Ferreira
  FC Porto B 12:00 Farense
  Mafra 12:00 V. Guimarães B
  Braga B 13:00 Estoril Praia
19/08 Arouca 6:15 Benfica B
  Leixões 11:00 Varzim
  Cova da Piedade 12:00 Sp. Covilhã
 Ac. Viseu 12:00 uD Oliveirense
  FC Famalicão 12:00 Penafiel

15/08 dC united 20:00 Portland Timbers
 Los Angeles FC 10:00 Real Salt Lake
17/08 Philadelphia union 16:00 New York City FC
18/08 Seattle Sounders 16:00 LA Galaxy
 Vancouver Whitecaps 19:00 NY Red Bulls
 Impact Montréal 19:30 Chicago Fire
 FC Dallas 20:00 Minnesota united
 Sporting KC 20:30 Portland Timbers
 Houston Dynamo 21:00 Real Salt Lake
 SJ Earthquakes 22:00 Toronto FC
19/08 Atlanta united FC 16:00 Columbus Crew 
 dC united 19:30 NE Revolution
 Los Angeles FC 22:00 Colorado Rapids

nelson évora GanHa a primeira medalHa (e loGo
a de ouro) em campeonatos da europa aos 34 anos
Esta era aquela pergunta para queijinho num 

Trivial Pursuit à mesa com amigos de grau mais 
elevado: quantas medalhas tem Nelson Évora em 
Campeonatos da Europa ao Ar Livre? A primeira 
resposta que viria à cabeça de muitos seria uma, 

duas ou três, mas é aqui que está a rasteira – esta 
é das pouquíssimas provas internacionais, senão 
mesmo a única, onde o saltador nunca conseguiu 
subir ao pódio. Razões há muitas, das lesões à 
própria preparação que cada atleta faz da tempo-

rada, colocando sempre “picos” em algumas fa-
ses do ano. E este era o grande aliciante da final 
do triplo salto este domingo em Berlim.
Entre Rosa Mota, Manuela Machado, Fernan-

da Ribeiro, António Pinto, Manuela Machado, 
Francis Obikwelu, Dulce Fé-
lix, Patrícia Mamona, Sara 
Moreira e Inês Henriques, 
Portugal somava já 14 ouros 
em 35 medalhas em Europeus 
desde 1982. Mas houve outros 
nomes grandes do atletismo 
nacional a chegar ao pódio, 
casos de Susana Feitor, Jéssi-
ca Augusto, Rui Silva, Carla 
Sacramento, João Vieira ou 
Naide Gomes. Nelson Évo-
ra esteve perto, quando ficou 
na quarta posição em Gotem-

burgo no ano de 2006 (nessa mesma edição fez 
também sexto lugar no comprimento). O mesmo 
Nelson que já foi campeão olímpico (2008, em 
Pequim) e campeão mundial (2007, em Osaka, 
somando depois mais uma prata e dois bronzes).
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No fim de semana passada 
a galeria de Arte Station 

16 gallery situada no 3523 
Boul. St-laurent apresentou 
a exposição de Add fuel, Dio-
go machado, artista de Azule-

jos tradicionais Portugueses. 
Através de Adam Vieira  artista, um dos três 

proprietários da galeria de arte Station 16, Adam 
Vieira nasceu em Montreal filho de pais açorea-
nos, Fernanda Carreiro natural da Vila Franca 
do Campo, e Manuel Vieira natural da Ribeira 
Quente, São Miguel Acores. Adam Vieira estu-
dou na Universidade Concordia e tem criado vá-
rios murais à volta do mundo, último trabalho foi 
um mural na rua Colonial esquina com a Duluth 
quando foi convidado para participar no Festival 
Mural de Montreal. A exposição Add Fuel foi um 
grande sucesso para apreciar as grandes obras de 
Diogo Machado, obras valiosas e apreciadas por 
todos que lá passaram, muitas pessoas vindas de 

muito longe para apreciar e comprar a arte de 
azulejos. Diogo Machado de visita a Montreal, 
nasceu em Lisboa, vive em Cascais desde um 

ano de idade. Diogo Machado, um dos maiores 
artistas portugueses de azulejos tradicionais de 
painéis cerâmicos pintados à mão com materiais 
e pigmentos reproduzidos a partir do que se fazia 
no século XVII (17) bem como materiais e novas 
técnicas que são explorados no trabalho de cerâ-
mica. Durante a sua breve visita a Montreal foi 
criador de dois murais, um no muro da Rona no 
boul. St-Laurent no Plateau, e um outro painel 

Galeria de arte station 16 apresenta add fuel
artista de azuleJos tradicional portuGueses

frANcIScA reIS na baixa de Montreal. Muitos parabéns a Adam 
Vieira por este projeto e de teres convidado Add 
Fuel, uma iniciativa que nos orgulha no meio do 
mundo da arte. A nossa comunidade fica mais 
rica com projetos como este. Foi muito bom 
ver e apreciar o trabalho de três grandes artistas 
portugueses conhecidos à volta do mundo e so-
bretudo dois destes grandes artistas são da nossa 
comunidade aqui em Montreal,  Adam Vieira e 
Kevin Ledo, bem-haja.


