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programa da semana
Quinta-feira 13 de agosto
- Festas da nossa senhora do 
  monte, festa dos madeirenses.

sábado 15 de agosto
- Entrevista com o manuel puga
  para as eleições federais no Canadá.

serVIÇos consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 university, # 2425 | t.: 514.499.0359
hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª: 9H00-13H00 | 14H00-15H30; 3ª: 9H00-13H00  |  vIsA: 
14H00-15H00; 4ª: 9H00-13H00  |  14H00-17H00; 5ª: 
9H00-13H00  |  vIsA: 14H00-15H00; 6ª: 9H00-13H00
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em quEbEquE
775 avenue murray suite 710, Qc | t.: 418.681.8650
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em tOrONtO
438 university avenue | t.: 416 217 0966/0971
aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
4604 rua Laprade, Laval, H7t 2L5
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
lIgA DOs cOmbAtENtEs
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssoCiAçÕes e ClUbes

FilArmónicAs
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchos Folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
rANchO fOlclórIcO pOrtugAl
DE mONtrEAl sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406

igrejAs
IgrEjA AssEmbléIA DE DEus t.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

guiA comunitário

AjuDA à fAmílIA t.:514.982.0804
AcÇÃO sócIO cOmuNItárIO t.:514.842.8045

centro

AgendA dA CoMUnidAde portUgUesA 2016
a nossa colaboradora, Francisca reis, e o jornal a voz de portugal está a preparar um 
caderno especial sobre todos os eventos de 2016. podem contactar-nos através do nos-
so email admin@avozdeportugal.com ou por fax 514-284-6150. assim todos podem or-
ganizar a sua festa e informar a comunidade sobre os seus eventos com antecedência.

AngAriAção de fUndos pArA o “síndroMe de down”
Organiza-se festa de angarição de fundos para o “síndrome de down” com um grande 
espetáculo com os “portuguese Kids” em Laval e a banda Evolution. Este evento será no 
dia 26 de setembro de 2015 às 19h00 na sala da missão de nossa senhora de Fátima 
situada no 1815 rue Favreau, Laval. Haverá comida e bar. preço: 30$.

exCUrsão A fAll river pArA As
grAndes festAs do divino espírito sAnto
Organiza-se uma excursão a Fall river, massachusets para as grandes festas do divino
Espírito santo nos dias 29 e 30 de agosto de 2015. 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

grAndiosAs festAs do boM JesUs
senhor dA pedrA e nossA srA. dos AnJos
a igreja da nossa senhora de Fátima em Laval organiza grandiosas Festas do bom 
Jesus senhor da pedra e nossa sra. dos anjos que se vão realizar nos dias 15 e 16 de 
agosto de 2015. sábADO: 17h30-mudança das imagens; 18h00-terço; 18h30-Eucaristia 
solene; 19h30- arraial com a Filarmónica do divino Espírito santo de Laval; boa música 
do dJ disco mobil Entre nós, viviana e Júlio Lourenço. DOmINgO: 11h00-Eucaristia 
solene; 12h30-almoço; 16h00-grandiosa procissão do sr. da pedra e nossa sra. dos 
anjos; 17h30-arraial com a Filarmónica de montreal; boa música do disco mobil Entre 
nós; grupo Folclórico rancho Estrelas do atlântico; arrematações, sorteio, bazar, bar 
completo com petiscos.

EmENtA DO AlmOÇO: sopa, espetada de galinha com arroz e salada, salada de fruta, 
café e chá. adultos: 20 pedras, crianças de 6 a 12 anos, 10 pedras

pArA rEsErvAr: Crisantina moniz 450 688 8260; Lina pereira 514 296 4597; graça 
azeredo 450 627 4652; manuela del biondo 450 687 3369.

KArAoKe no pArqUe de portUgAl
Haverá no dia 29 de agosto e 26 de setembro das 15h até 19h, Karaoke no parque de 
portugal. Em caso de chuva este evento será no domingo. Este evento é apresentado 
por spOrt (chezsport.com), organizado pelo “société de développement du boulevard 
saint-Laurent” e apoiado pelo “arrondissement du plateau mont-royal”.

vinhA, prodUção de CidrA de MAçã, doCes e CoMpotAs
sábado, 29 agosto, iremos visitar Les artisans du terroir, em st-paul d’abbotsford, mon-
térégie. Venha aprender mais sobre a arte da vinificação. Termine o passeio com uma 
degustação de vinhos agradável! terraço com uma linda vista. traga o seu piquenique.
vagas limitadas. inscrições apenas presenciais. para mais informações 514-982-0804.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

Mrodrigues@avozdePortugal.coM

9101 boul. ray-lawson, anjou, Québec H1J 1K6
tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com

editoriAl: dívidA públiCA eM portUgAl
AUMentoU 50 Mil MilhÕes de eUros desde 2011

o governo terá de demons-
trar capacidade de inicia-

tiva política, porque o nítido 
défice de condução política dos 

assuntos que correm no país tem sido disfar-
çado, em certa medida pelo próprio primeiro-
-ministro Passos Coelho e pela locomotiva dos 
gabinetes que organizou e que agora tem de 
aguentar até às eleições do dia 4 de Outubro.
O início da campanha eleitoral vai ser marcada 

por discussões muito polémicas: a venda de patri-
mónio e as reformas da Administração Pública, as 
experiências no campo da saúde não constituem 
boas indicações. A opinião pública tem de ter plena 
consciência do que está em jogo porque a decom-
posição compulsiva dos serviços públicos para a 
mão de privados sem aptidões testadas e para con-
sultores pode significar uma desresponsabilização 
e desorganização sem retorno. O esquema do PSD-
-Governo-Troika, está viciado com os meios que 
pôs em ação em Portugal... Sem resultados para os 
cidadãos, aumentou o desemprego e os jovens até 
aos trinta anos perfazem 55 por cento do total da 
emigração dos últimos anos, para além da degrada-
ção dos salários e pensões.
Cada exemplo de descoordenação que vai apa-

recendo é graves: tem sido a banca salva com o 
dinheiro dos impostos e a venda da EDP aos chi-
neses entre outros casos importantes, que  minam 
a capacidade de acreditar e acalmar um país com-

preensivelmente inquieto e zangado com o Gover-
no, como senti viajando pelos caminhos de Portu-
gal. Por exemplo, Paulo Portas cujo único desafio 
é continuar no Governo, não foi por acaso que os 
problemas dos agricultores a quem andou a distri-
buir promessas e beijos nas feiras , foram substitui-
dos pela compra de submarinos à Alemanha, uma 
ferida de si mesmo, que não sarará nunca.
A quem se depara o maior desafio é ao Partido 

Socialista. Os casos ainda não provados de escân-
dalos, que envolvem personalidades do partido é 
por si só desgastante. A direção política do PS tem 
quanto muito 60 dias para provar se está, ou não 
em condições de desempenhar o papel que pelo 
menos metade do País aguarda que cumpra. 
Estará a CDU – coligação PCP-PEV em condi-

ções de apresentar políticas bem estruturadas e 
compreensíveis nos campos que os portugueses 
consideram essenciais? Porventura é uma oportu-
nidade para fazer crescer eleitoralmente a CDU: 
por ter caminhos credíveis para o desenvolvimento 
económico e social e uma folha de serviços séria.

Ao Bloco de Esquerda não basta poder procurar 
pontos de vista contrastantes com os do PS, tem 
de demonstrar ter uma visão inovadora de política 
global para o País.
A diferença entre um e outros reside no princípio, 

agora nas mãos do povo de tirar a corda da gargan-
ta, estabelecer limites e normas em condições de 
dignidade e sem tirar às pessoas a liberdade de cor-
rer riscos. É a comunidade que deve fazer a síntese 
de todos os interesses. Porque quando começamos 
a destacar os interesses por setores, a visão sistémi-
ca desaparece e os interesses da comunidade pas-
sam para empresas  e sombras, que ultrapassam as 
suas fronteiras comprometendo a sustentabilidade 
de Portugal.

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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** convenientemente localizado:
- perto do metro st. michel
- perto da auto-estrada 40, saída st. michel.
- autocarro 67-st-michel, 99- villeray e 92-Jean-talon

JoHn F. KennedY adult centre
3030 villeray e., Mtl., Qc., H2a 1e7

tel.: 514 374.2888
www.jfkac.ca

líNguA INglEsA básIcO
INfOrmAÇõEs DE INscrIÇÃO

mANhÃ INglês básIcO
DAtAs: 10, 13, 19, 20, 21 DE AgOstO, 2015 DE 9h ás 11h

DAtAs: 11, 12, 13, 17, 18, 20 DE AgOstO, 2015 DE 17h ás 19h 

uM dos seguintes docuMentos (original unicaMente) será exigido:
• documentos de imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOrárIOs DAs AulAs DE INglês básIcO DE mANhÃ

manhã: do 28 de agosto até ao 4 de dezembro de 2015
de segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: do 31 de agosto até ao 17 de dezembro de 2015
de segunda a sexta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo 
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)

  inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
no (original unicaMente) será exigido:

• Cartão de seguro de saúde
• Carta de condução
• Fatura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, 
o seu pAssApOrtE sErá ExIgIDO
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AbençoAdA A nossA senhorA do Monte

Como é a tradição, hou-
ve este ano uma nova 

edição da festa em honra da 
nossa Senhora do Monte, 

padroeira da Madeira, na Missão Santa Cruz. 
a festa durou três dias, do 7 ao 9 de agosto de 
2015.

Este ano, o sol esteve com a nossa comunidade. 
Já na sexta-feira, às 17h, uma pessoa podia ver 
uma linha de pessoas na rua Rachel para comprar 
o famoso bolo do caco. Na sexta-feira, o espetá-
culo esteve ao cargo da Filarmónica do Divino 
Espírito Santo de Laval e do DJ Alex Moreira. 
No Sábado, foi o grande cantor da nossa co-

munidade, de origem madeirense, Alex Câmara 
com um espetáculo sensacional, e o conjunto 
dos Estados Unidos, David de Melo que fez um 
grande espetáculo que fez o adro da igreja bailar 
ao seu som.
No Domingo, os festejos foram ao cargo do 

Rancho Folclórico Português da Santa Cruz, da 
Viviana Lourenço e do conjunto de David de 
Melo.
Uma das grandes vedetas da festa anual é o 

Bolo do caco. 
O bolo do caco é um pão de trigo típico da re-

gião da Madeira que pode ser encontrado tanto 

na ilha da Madeira como na ilha do Porto Santo. 
É consumido como entrada, acompanhamen-
to ou como iguaria principal. É confeccionado 
com farinha de trigo, fermento, água e sal. Com 
estes ingredientes, é feita uma massa, que deve 

fermentar durante três dias. Findo este período, 
são formadas bolachas com cerca de 3 cm de es-
pessura e pelo menos um palmo de diâmetro. A 
cozedura tradicional é feita sobre uma pedra de 
basalto, devidamente aquecida para o efeito, até 
atingir uma temperatura escaldante. 
Hoje, é possível adquirir placas de cimento, que 

podem substituir a pedra antiga na cozedura. O 
bolo é colocado sobre a pedra e é cozido até ad-
quirir uma crosta fina, ligeiramente queimada. 
Em seguida, é virado, para que fique cozido em 
ambos os lados.

Na parte religiosa, as celebrações foram presi-
didas pelo Sr. Padre José Maria Cardoso, o res-
ponsável da Missão Santa Cruz. O ponto mais 

importante as 14h foi a procissão, assitida um 
serviço policial excelente, para segurança dos 
peregrinos na procissão. A procissão acabou 
com uma reza de Avé-Maria.

a festa foi um sucesso, atraíndo sempre mui-
tos quebequenses a comer o bolo, as espeta-
das, a bailar com a comunidade portuguesa, 
e madeirense em particular, aproveitando as-
sim o fim das férias.

Miguel Félix
FotoS joão arruda

MFelix@avozdePortugal.coM
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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.

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

Foi no 23 de julho, que o 
candidato às eleições do 

concelho das comunidades 
pelo círculo Montreal-otava, 

daniel loureiro apresentou-se como candida-
to no cocktail organizado no restaurante Por-
tus Calle.
Perto de 100 pessoas responderam ao convite 

do candidato Daniel Loureiro, vieram ouvir o 
candidato e dar um apoio. Em entrevista com 
o jornal A Voz de Portugal, o Sr. Loureiro de-

clarou que cresceu na comunidade, foi à escola 
portuguesa, esteve no rancho folclórico, e que os 
pais estão muito presentes na comunidade. Tem 

CAMpAnhA eleitorAl no CAnAdá

ApresentAção de dAniel loUreiro, CAndidAto
às eleiçÕes do ConCelho dAs CoMUnidAdes

como opinião que é tempo para os mais jovens 
de se implicarem na vida comunitária, e que tem 
a vontade de reforçar as nossas forças e de valo-
rizar os nossos pontos positivos. Na sua opinião, 

Portugal devia ter fé e acreditar a sua comuni-
dade portuguesa em Montreal como em Otava, 
porque somos os melhores embaixadores. Uma 
das maneiras que Portugal podia demonstrar a 
sua fé é de dar um apoio ao ensino português, 
como aos empresários, que poderão aproveitar 
do futuro tratado de livre mercado entre o Cana-
dá e União Europeia. Nos projetos do Sr. Daniel 
Loureiro está a criação duma câmara de comér-

cio português de Montreal e um espaço para os 
jovens.
Não esquece se está na lista eleitoral, de ir vo-

tar no 6 de setembro, nas eleições do Concelho 

das Comunidades. Sim, as eleições serão no pe-
ríodo estival, o que o candidato Loureiro achou 
como uma marca de estima pelas comunidades 
portuguesas, porque no mesmo período, temos 
a eleição legislativa de Portugal, e por ser uma 
campanha estival, período de férias, de viagens, 
e de descanso dos eleitores.

a campanha, a mais longa 
da história moderna do 

país, já começou. O primei-
ro-ministro Stephen Harper 
visitou rideau Hall, na ma-
nhã de domingo, 02 de agos-

to de 2015, para pedir ao governador-geral 
david johnston para dissolver o Parlamento 
antes de assistir ao seu primeiro evento elei-
toral na noite em Mont-Royal.
O Sr. Harper pediu uma campanha excecional 

por ser no verão, que terá uma duração de três 
meses - 78 dias - a votação tem lugar a 19 de 
outubro.
“Uma eleição não é um concurso de populari-

dade. A 19 de outubro, os canadianos vão fazer 
uma escolha séria entre a experiência concreta 
que deu as suas provas e uma abordagem peri-
gosa que já falhou e falha em outros países”, 
disse Harper.
“A gestão da economia continua a ser a prin-

cipal prioridade do nosso governo”, continuou, 
mencionando também a importância da segu-
rança.
Stephen Harper foi questionado sobre o facto 

de que a duração desta campanha seria muito 
cara para os contribuintes e poderia beneficiar 
os conservadores.
Para uma votação de 19 de outubro de cada 

partido político tem o direito de gastar 675 
000$ por dia, cada candidato 2 700 $ por dia 
na sua circunscrição. Cerca de metade deste 
montante será devolvido para os partidos e 
candidatos por contribuintes canadianos.

Miguel Félix
MFelix@avozdePortugal.coM
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Portugal tem 
lindos Mu-

seus e um deles 
que me encan-
tou foi o Museu 

nacional dos Coches lugar lin-
do cheio de historia, onde pude 
apreciar a beleza da preserva-
ção da história do passado. Era 
antigamente uma escola de arte 
equestre, o Picadeiro do Palácio 
de Belém, construída pelo arqui-
teto italiano giacomo azzolini em 
1726. Em 1905 foi transformado 
num museu pela Raínha D. Amé-
lia esposa do Rei D. Carlos e foi 
inaugurado no dia 23 de maio de 
1905.
É o museu mais visitado em Por-

tugal. Os Coches abrangem três sé-
culos, vão dos mais sofisticados aos 
mais simples feitos em Portugal, 
Espanha, Itália, França e Áustria.

o MUseU nACionAl dos CoChes
A coleção começa pelo Coche de 

Viagem de Felipe II de Portugal (III 
de Espanha), os coches são forrados 
a veludo vermelho e ouro, com ex-

teriores esculpidos com alegorias e 
as armas reais. Estes coches tem in-
teriores luxuosos e esculturas dou-
radas. Destacam-se ainda a galeria 

principal no estilo de Luís XVI, e 
ainda entre outros os Coches da Co-
roa de D. João V, outra galeria com 
Carruagens Reais incluindo Ca-

briolés de duas rodas e berlindas da 
Família Real, a beleza de um Sege, 
veículo considerado o primeiro Táxi 
de Lisboa, pintado de preto e verde 
as cores dos Táxis até à década de 
90. Este Sege do século XVIII, com 
janelas que parecem óculos foi fa-
bricadp durante a época de Pombal. 
O último Coche deste museu que 
foi utilizado foi a Carruagem da 
Coroa aquando da visita de Isabel 

II de Inglaterra a Portugal em 1957. 
O Museu reune uma coleção que é 
considerada única no mundo devi-
do a variedade artística das magní-
ficas viaturas de aparato dos séculos 
XVII, XVIII, e XIX.
O NOVO EDIFÍCIO do Museu 

Nacional dos Coches em Lisboa foi 
inaugurado no dia 22 de maio, cus-
tou 40 milhões de euros, é uma tris-
teza de ver os Coches nestas novas 
instalações, os lindíssimos Coches 
parecem estar num novo enorme 
armazém, grandes salas pintadas 
em brancas e cinzento despidas, 
não tem nadinha a ver com a his-
tória dos coches nem com edifício, 
e MAIS ainda toda a austeridade 

e modernidade da arquitetura não 
faz sentido, nada encaixa. Falta de 
respeito à história e a cultura por-
tuguesa. este novo edificio foi sem 
dúvida um grande erro.
Bem-haja, e saúde para gozar as 

férias.

FranCiSCa
reiS

Freis@avozdePortugal.coM

INglês básIcO
INfOrmAÇõEs pArA INscrIÇõEs

INglês básIcO - mANhÃ E tArDEs
datas: 10,11,12,13, 17,18,19, 20 de agosto Hora:   9h às 11h e das 17h às 19h

uM dos seguintes docuMentos (original unicaMente) será exigido:
• documentos de imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOrárIOs DAs AulAs DE
INglês básIcO DE mANhÃ E DE tArDE

manhã: de segunda a sexta: 8h45 às 12h45 | do 28/08 até 17/12
tarde: de segunda a quinta: 17h30 às 21h30 | do 31/08 até 17/12

custo: 100,00 $ pagamento completo (crédito/carta bancária/dinheiro)
  inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
no (original unicaMente) serã exigido:

• Cartão de seguro de saúde
• Carta de condução
• Fatura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é ExIgIDO
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quArtA-fEIrA
12 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 portugal selvagem
 O peregrino do Céu 
 (Falcão peregrino)
06:09 sabores da diáspora
06:47 Obra de arte
 Engenharia nos grandes 
 Empreendimentos 
 turísticos
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
 O negócio das penhoras
10:43 verão total
 sintra
 José pedro vasconcelos,
 vanessa Oliveira e sérgio
  Oliveira
13:00 Eixo norte sul
14:08 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
16:35 verão total
 sintra
 José pedro vasconcelos, 
 vanessa Oliveira e sérgio 
 Oliveira
19:00 24 Horasdireto
20:01 bem-vindos a beirais
20:45 destino: portugal - i
 Lisboa
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:30 poplusa
 d´alva
00:30 Obra de arte
 Engenharia nos grandes 
 Empreendimentos 
 turísticos
00:55 Endereço desconhecido
 Eslováquia

quINtA-fEIrA
13 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 missa: peregrinação
 internacional do migrante
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
 O insucesso dos alunos
 de Excelência
10:45 marca madeira
11:50 programa a designar
13:00 Eixo norte sul
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
16:01 programa a designar
16:30 verão total
 trancoso
 Joana teles, Hélder reis
 e Catarina Camacho
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 destino: portugal - i
 sines
21:10 Fatura da sorte
21:15 Os nossos dias
22:05 telejornal açores
22:35 telejornal madeira
23:25 portugal 3.0
00:30 pit stop
00:55 Endereço desconhecido
 Eslovénia

sExtA-fEIrA
14 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
 Cinco é bom, seis é demais
05:45 portugal selvagem
 a Lenda do atlântico 
 (Cachalote)
06:30 Escolhas do Consumidor
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:11 sociedade Civil
 perda gestacional
10:45 verão total
 alcácer do sal
 José pedro vasconcelos, 
 vanessa Oliveira e sérgio 
 Oliveira
13:00 Eixo norte sul
13:45 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 Escolhas do Consumidor
16:30 verão total
 alcácer do sal

 José pedro vasconcelos, 
 vanessa Oliveira e sérgio 
 Oliveira
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
 Cinco é bom, seis é 
 demais
20:45 destino: portugal - i
 vilamoura
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:15 marca madeira
00:00 grande Entrevista
 rui rio
00:55 Endereço desconhecido
 Lituânia

sábADO
15 DE AgOstO                                     
01:30 visita guiada
 palácio da ajuda
02:00 ainda bem Que vieste
02:45 Encontros imediatos
 montargil
03:00 bom dia portugal
06:00 missa do monte
 Em direto da rtp madeira
07:30 Endereço desconhecido
 Lituânia
08:00 Jornal da tarde
09:15 Zig Zag
09:45 surf total
10:15 Endereço desconhecido
 malta
10:45 portugueses pelo mundo
 dublin - irlanda
11:30 Escolhas do Consumidor
12:00 atlântida - madeira
13:30 repórter madeira
14:05 grande Entrevista
 rui rio
15:00 telejornaldireto
16:00 Correspondentes
16:45 poplusa
 d´alva
17:45 in & Out
18:25 Obra de arte
 Engenharia nos grandes 
 Empreendimentos turísticos
19:00 24 Horas
20:00 Zona mista
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:25 Escolhas do Consumidor
23:45 sábado para a meia-noite
 verbo stressar

DOmINgO
16 DE AgOstO                                     
01:30 destino: portugal - i
 vilamoura
02:20 biosfera
 Coelho: uma Espécie 
 em perigo
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:15 nha terra nha Cretcheu
 mota gomes
 vulcão do Fogo ii
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 só visto!
10:15 verão total
 melgaço
 Joana teles, Hélder reis
 e Catarina Camacho
15:00 telejornal
16:00 Esta é a minha Família
 Família paris
 multicultural
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 7 pecados rurais
20:45 destino: portugal - i
 guimarães
21:45 telejornal açores
22:15 telejornal madeira
23:05 só visto!
00:00 inesquecível
 manoel de Oliveira 
 e Carlos mendes

sEguNDA-fEIrA
17 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 portugal selvagem
06:13 palácios de portugal
06:42 mar de Letras
07:12 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde

ProgrAmAção semAnAl

joSé da ConCeiÇão
Jconceicao@avozdePortugal.coM

o destino MArCA A horA

naquela fresca manhã de 
outono, caminhava a 

corta mato entre matagais e 
pinheiros, que avizinhavam 
aquela estrada semi-recta 
que se prolongava em di-

recção da velha estação de comboio da Cruz-
-Quebrada. 
Nessa época, eu ainda era um jovem adoles-

cente que tinha iniciado a minha experiência no 
mercado do trabalho, numa fábrica de parafusos 
que ficava situada no alto de Queijas, terra onde 
vivi vários anos. Devido a um acidente de tra-
balho, eu e outro operário fomos enviados para 
a cruz azul em Lisboa, ou a cruz vermelha, sin-
ceramente já não me lembro, porque já lá vão 
muitos anos.
Sei que tivemos que fazer esse trajeto a pé de-

vido ao facto que nesse tempo as camionetas da 
carreira só passavam de hora a hora, e então para 
não perdermos tempo decidimos ir a pé, depois 
de atravessar-mos o estádio nacional separámo-
-nos porque ele quis ir de comboio, eu visto ser 
ainda muito cedo, decidi ir no carro elétrico.
Quando cheguei a Lisboa, só se ouviam carros 

de bombeiros e ambulâncias a apitar, e pessoas 
a correrem em todas as direções num pavor in-
tenso. Claro que todo aquele pânico gerado à mi-
nha volta despertou-me a curiosidade, e fui ver 
o que se passava, até que cheguei a uma certa 
altura que a policia já não me deixou avançar 
mais. Informei-me com os passantes daquilo que 
se estava ali a passar, onde vim a saber que a 
estação dos comboios do Cais-do- Sodré tinha 
abalroado, e que tinha havido muitos mortos e 
feridos debaixo dos escombros da estação. No 
outro dia vim a saber que esse meu colega de tra-
balho, também tinha sucumbido nesse acidente. 
Entretanto fui ao velório, dar os meus pêsamos 

à família que se encontrava no Mosteiro dos Je-
rónimos, onde estavam também expostos vários 
corpos desse mesmo acidente. 
Claro que aquilo foi considerado quase como 

uma tragédia nacional. Isto só para vos dizer que 
a minha hora ainda não tinha chegado, e que já 
passei muitas vezes na vida por perto da morte, e 
nada disso me impediu de viver, e, nada disso fez 
com que eu tivesse medo de atravessar a estrada, 
com medo de ser atropelado. Porque penso que 
cada ser humano tem a sua hora marcada, e creio 
que aonde temos que ir não podemos fugir.

tensão eM ÉvorA entre ApoiAntes
de sóCrAtes e MeMbros do pnr
a presença de apoiantes de José Sócrates e 

de membros do Partido nacional reno-
vador, que organizou uma contramanifesta-
ção em frente ao Estabelecimento Prisional 
de évora, deu lugar a momentos de alguns 
momentos de tensão e confrontos verbais, 
obrigando mesmo à intervenção da PSP.Re-
corde-se que a manifestação de apoio a José 
Sócrates, que se encontra detido desde finais 
de novembro do ano passado, já estava pre-
vista há mais de um mês. 
Entretanto, o PNR marcou uma contramanifes-

tação, como demos conta ontem no Notícias ao 
Minuto, “em protesto contra o apoio ao recluso 
44 que tanto dano causou a Portugal e aos portu-
gueses”, podia ler-se na página do Facebook do 
partido de extrema-direita.No loca, conta a SIC 
que cerca de três dezenas de pessoas do PNR 
chegaram mais cedo, por volta das 12h30. Cerca 
das 15h30, com a chegada de apoiantes do an-
tigo primeiro-ministro, o encontro entre os dois 
grupos deu lugar a momentos de tensão.Alguns 

apoiantes do PNR chegaram inclusive a subir 
para uma carrinha de manifestantes que estavam 
ali para apoiar o ex-primeiro-ministro, colocan-
do-se à frente do slogan “José Sócrates Sempre”. 

Entretanto, a carrinha arrancou e os membros do 
PNR que ali se encontravam foram projetados 
para o chão, adianta a SIC, o que levou mesmo 
à necessidade de intervenção por parte das auto-
ridades, para controlar a situação.Neste momen-
to, as duas manifestações estão separadas, com 
elementos do PNR a ocuparem o espaço junto 
à porta de entrada do Estabelecimento Prisional 
de Évora.

ryAnAir teve qUAse tAntos
pAssAgeiros nUM Mês CoMo tAp nUM Ano

este é o maior número de pessoas trans-
portadas pela companhia aérea pela pri-

meira vez desde a sua fundação, em 1985.
A Ryanair transportou só em julho mais de 10 

milhões de passageiros, quase tantas pessoas 
quanto a TAP transporta num ano.” Esta é a pri-
meira vez que uma companhia aérea transporta 
mais de 10 milhões de passageiros num mês”, 
destacou o director de marketing da companhia, 
Kenny Jacobs. Segundo o Diário Económico, 
desde o início do ano a companhia aérea líder no 
sector europeu das transportadoras ‘low cost’ au-

mentou o seu tráfego em 15% para 95,3 milhões 
de passageiros. No total do ano de 2014, a TAP 
transportou 11,4 milhões de passageiros. No pri-
meiro semestre deste ano, os números chegaram 
aos 5,292 milhões.
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

urgÊnciAs e serViços PÚBlicos

pOLíCia, FOgO, ambuLânCia                 9-1-1
CidadE dE mOntrEaL               3-1-1
aCidEntEs dE trabaLHO      514.903.3000
aidE JuridiQuE                 514.842.2233
aJuda sOCiaL                     514.872.4922
assuranCE autOmObiLE               514.873.7620
assuranCE-EmpLOi 514.644.4545
assuranCE maLadiE                514.864.3411
CasamEntOs Civis                  514.393.2113
Cidadania Canadiana               1-888 242-2100
EmigraÇãO Canadá              514.496.1010
EmigraÇãO QuEbEQuE            514.873.2445
HOspitaL HôtEL-diEu                     514.890.8000
HOspitaL rOyaL viCtOria        514.842.1231
muLti-ECOutE 514.737.3604
nOrmas dO trabaLHO                     514.873.7061
pEnsiOn sECurité viEiLLEssE Canada
 1.800.277.9915
prOtECÇãO aO COnsumidOr 
 1.800.387.1194
prOtECÇãO da JuvEntudE       514.896.3100
rEgiE ass. autOmObiLE                 514.873.7620
rEvEnu Canadá                  1.800.959.7383
rEvEnu QuEbEQuE             514.864.6299

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
Portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAs
de ViAgens

FotógrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

casamentos, 
Batizados, Festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

traga O sEu vinHO
le grill

taSquaria
2490 Bélanger, Montreal

tel.: 514.729.4894
na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 de Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 Boul. st-laurent 
escritório 201

tel.: 514.842.2443 tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

AssIstêNcIA AO DOmIcílIO 
A IDOsOs Em pOrtugAl

pessoa honesta e 
profissional, serviço de 

desempenhos, tais como 
compras, limpeza, etc. 

IsAbEl: 001351916516513

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

serViço de
AssistÊnciA

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel: 514-835-8405

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

contABilistA

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

serViços 
FinAnceiros

cAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AgÊnciAs
FuneráriAs

imPortAdores

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

restAurAntes

trAnsPortes

trAduções

CâMBio do dólar Canadiano
11 de agoSto de 2015

1 EuRO = CAD 1.446710
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● escadas em caracol e diagonal    ●   degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

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

a
v
p
8
3
3
4
7
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†está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado

por médicos.
acompanhamento gratuito

cArlOs pAlmA
514-961-0770

emPregos

vende-se o aparelho “android” pode ver os 
canais portugueses, brasileiros, e outros mais, 
canais desportivos de todos os países, filmes, 

séries,  possibilidades ilimitadas. desloco-me para 
instalação. 514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura pessoa para tra-
balhar nos jardins. bom 
salário. 514-554-0213 

ou 450-641-7389

pAvé bOIsbrIAND
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, 

procura pessoa com experiência para a coloca-
ção de “pavé-uni”. Bom trabalhador. 

johanne 450-628-5472

AlgArvE
ApArtAmENtO à

vENDA OpOrtuNIDADE úNIcA
a 4 minutos da praia de monte gordo, com 95 m2, 2 
quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão 
espaçoso (possibilidade de outro quarto).

ImpEcávEl. 75 000 EurOs
INf.: 514 815-1603

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar como 
assistente domiciliária em laval. 

514-573-1837

Vende-se

serViço

reformado vende café-bar em operação desde 1990, 
com fiel clientela local, e também de passagem. Ótima 
localização, 5 máquinas de loterie video, possibilida-
de de cozinha aberta, e com muito potencial. não per-
ca esta oportunidade! 

pArA mAIs INfOrmAcÃO lIguE: 514-638-0263

AlugA-se

aceito trabalhos 
de Pladur, ladrilho, 
pinturas, pedreiro. 

Para tardes ou fins de 
semana.

contactar Fernando: 
514-632-4491

precisa-se de assistente cozinheiro especializado 
em cozinha tradicional portuguesa com experiência e 

deve ter um bom francês. 
se apresentar no 4247 Boul st-laurent, Montréal, 

Qc H2W 2r2 ou telefonar para o 514.281.6947

† mArIANA DA sIlvA cArrEIrO
Faleceu em montreal no dia 
30 de julho de 2015 a sra. 
mariana da silva Carreiro, 
com 80 anos de idade natu-
ral de s. roque, são miguel, 
açores .
Deixa na dor a seus filhos/as Si-
mone (manuel), Fátima (José), 
José (maria). seus netos 
Kenny, tânia, danny, michael, 
kevin, Jonathan, sandra, Fá-
bio, José, vera, paula, tamara, 
Filipa e mariana. seus irmãos 
José e Eduardo teresa, Cecília, 
gisela, sobrinhos/as, familiares 
e amigos. 
Os serviços fúnebres estam a cargo de
Magnus Poirier inc
222 Boul. des laurentides, laval
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
natália sousa
cel. 514-918-1841
missa de corpo presente foi domingo, 9 de agosto de 
2015 às 10h na notre-dame de Fátima. Foi a sepultar 
no cemitério de Laval.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

M e M o r a n d u M
fElIsmINA cONcEIÇÃO DOs sANtOs rODrIguEs

19/02/1951 | 14/08/2014

Querida mãe: já faz um ano 
que deus vos chamou ao 
seu lado. não houve ne-
nhum dia sem pensarmos 
na formidável mulher que 
você era. 
você sempre foi mais que 
uma mãe para nós: foi a 
melhor amiga que podía-
mos ter. 
você estará sempre no nos-
so pensamento e no nosso 
coração até o dia aonde nos 
voltaremos a encontrar. sa-
bemos que você esta bem 
no céu perto de deus e em 
companhia do nosso pai!

Obrigado por tudo mãe querida.você é o nosso anjinho 
da guarda! Que deus te proteja!

sua família que sempre te adorou e continuará!

Lucy (Walter) e David

†

sIlvérIO jEsus fErrArIA
Faleceu em montreal, no 24 de 
julho de 2015, o sr. silvério Je-
sus Ferraria, com 77 anos, natu-
ral de são bento, porto-de-mós, 
Leiria, portugal, esposo da sra. 
armandina alves.
Deixa na dor, a sua esposa, fi-
lhos/as martinho (izilda ribeiro), 
Clotilde (Joaquim Quitério), e ar-
sénio. netos/as sónia (Leo Cen-
turani), paulo (Cendy Cordeiro), 
daniel, alex (Kristine sayko), mi-
chael, Kevin, Jena e davis. bis-
netos/as victório, marie-Jeanne, 
alex Jr., familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120, Jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins
a missa do corpo presente teve lugar no 27 de julho 
de 2015 às 10h, na igreja santa Cruz. O seu corpo foi 
transladado para são bento, porto-de-mós, Leiria, por-
tugal.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

Kevin loures alves
1991-2015

Faleceu em montreal, no 
2 de de agosto de 2015, o 
sr. Kevin Loures alves, com 
24 anos, filho de António 
Joaquim alves, natural de 
ponte da barca, portugal, e 
de maria Fernanda Loures.
deixa na dor, os seus pais, 
seus irmãos alex (Cinthya 
Caballero) e patrick, sua avó 
silvina batalha, sua sobrinha 
Kelsy, sua tia ana maria 
(manuel souto), familiares 
e amigos em portugal e em 
montreal.
Os serviços fúnebres estão 
a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120, Jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins
O funeral teve lugar quinta-feira 6 de agosto de 2015, 
as 10h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado no cemitério 
st-Elzar.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

Precisa-se de empregado preferencialmente
com experiência para instalar, montar e

trabalho geral para rampas em alumínio ou
metal com experiência. apresentar-se no 8910
Pascal gagnon, st-leonard ou contatar enza:

514-327-2200 ou por
email info@mondialuminium.com

aluga-se 5 1/2 na 6ª avenida em villeray.
514-274-8488

rEstAurANtE sOlmAr
O restaurante solmar, o mais antigo restaurante portu-

guês em montreal está a procura de um chef de cozinha 
portuguesa com mais de 10 anos de experiência e com 

alguns diplomas prestigiados de escolas culinárias.
DAvID DIAs
514-861-4562

Precisa-se de uma pessoa 
para trabalhos gerais tal 

como pequenas reparações e 
manutenção de edifícios. deve 

ter a sua ferramenta e ser 
experiente.

carlos: 514-601-8798



A Voz de PortugAl  |  12 de Agosto de 2015  |  P. 12

sudoKu

1

4

2

6

4

8

5

1

8
7 2

9
4 9

4

PAlAVrAs cruzAdAs

soluÇão

Horizontais: 1. Cal, amargar. 2. avir, usou. 3. Lagoa, idade. 
4. Clausular. 5. ai, paio, da. 6. rama, baba. 7. ré, Ciar, ri. 8. 
taramelar. 9. glote, Omaso. 10. dona, aias. 11. adorara, aro. 
verticais: 1. Calcar, água. 2. avaliar. 3. Liga, método. 4. roupa, 
ator. 5. asa, Crena. 6. mu, ui, ia, ar. 7. asilo, amo. 8. roda, bre-
ma. 9. guarda, Laia. 10. abrasar. 11. roer, airoso.
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reCeita da SeMana

ingredientes:

prepArAção:sopA de pedrA

8

5

horósCopo MAriA helenA MArtins

terMinator geniSyS

o exterMinAdor do fUtUro: genesis
Como revitalizar uma franquia que teve 

seu auge nos anos 90 (com t2) e, desde 
então, parece sobreviver apenas 
por causa de james Cameron? 
o problema é que a longa me-
tragem só funciona de verdade 
quando recria e expande os even-
tos do clássico de 1984, perdendo 
fôlego exatamente no ponto mais 
importante: a história original.
Como todo bom filme da franquia, 

começamos no futuro devastado 
pelo fogo nuclear, onde máquinas 
e humanos travam uma batalha 
terrível pelo domínio do planeta. 
Como o filme é também um reboot, 
ele aborda a história desde o início, 
explica quem é John Connor e reconta como tudo 
aconteceu, algo importante para que os novos pú-
blicos compreendam a história. No final das contas, 

o quinto Exterminador do Futuro tinha potencial, 
mas não consegue concretizá-lo. A longa metra-

gem tem boas ideias e trabalha bem 
a questão das realidades alternativas 
criadas com a viagem no tempo. O 
problema é que o exagero de refe-
rências aos filmes anteriores, rotei-
ro atrapalhado e falta de inovações 
técnicas, algo que sempre chamou 
a atenção na franquia, fazem dessa 
obra um apanhado de bons elemen-
tos que nunca são explorados como 
deveriam. Dito isso, é muito fácil se 
deixar levar pelo carisma de Sch-
warzenegger, boas cenas de ação e, 
consequentemente, se divertir. Só 
não entre no cinema com expecta-

tiva de que essa é a verdadeira sequência que T2 
merecia, como o próprio James Cameron andou 
falando por aí recentemente.

cArNEIrO: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. 
amor: poderá surgir uma nova amizade ou um novo relacio-
namento. saúde: a atividade laboral exige-lhe demasiado es-
forço físico ou mental. durma mais para recuperar energias. 

dinheiro: uma maior capacidade de resolução e gestão poderão 
conduzi-lo ao bom caminho. números da sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOurO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Tendência para romper definitivamen-
te com uma situação que já há muito tempo lhe causava 
mau estar. saúde: sentir-se-á mais enérgico se praticar 

desporto. dinheiro: boas oportunidades de negócio. 
números da sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

gémEOs: Carta Dominante: A Papisa, que significa Esta-
bilidade, Estudo e mistério. amor: será elogiado pela sua 
tolerância e compreensão. vai ter momentos de grande fe-
licidade, bem merecidos porque muito se esforçou para o 

conseguir. saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante 
toda a semana. tenha algum cuidado com os seus olhos. dinhei-
ro: poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. núme-
ros da sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

cArANguEjO: Carta dominante: ás de paus, que signi-
fica Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, 
de modo a não os cometer segunda vez. pense bem na-
quilo que quer para não magoar os outros. saúde: O can-

saço tomará conta de si. a atividade laboral exige-lhe demasiado 
esforço físico ou mental. durma mais para recuperar energias. 
dinheiro: seja mais determinado nos objetivos a que se propõe. 
números da sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

lEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Pru-
dência. amor: invista mais no seu relacionamento. Estará 
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao seu fu-
turo sentimental. saúde: semana indicada para se dedicar 

ao exercício físico. dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que 
tanto deseja e merece. período positivo para colocar em marcha 
projetos. números da sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

vIrgEm: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa For-
ça, Coragem e Justiça. amor: terá a capacidade de perdoar 
o mal que lhe fizeram. Poderá surgir uma nova amizade ou 
um novo relacionamento. saúde: poderá sofrer de proble-

mas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valori-
zada. uma maior capacidade de resolução e gestão poderão con-
duzi-lo ao bom caminho. números da sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de Espadas, que signifi-
ca amizade, Equilíbrio. amor: dê mais atenção aos seus 
filhos. Saúde: Evite ambientes poluídos. Não esteja à es-
pera de se sentir mal para ir ao médico, faça um exame 

médico completo. Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá algu-
mas alterações. números da sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

EscOrpIÃO: Carta dominante: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: terá a força e a 
determinação necessárias para fazer o que tem que ser. 
seja mais compreensivo com o seu par.  saúde: mode-

re os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. dinheiro: 
período favorável ao desenvolvimento dos seus projetos. época 
favorável para pedidos de empréstimo, seja prudente. 
números da sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sAgItárIO: Carta dominante: rainha de Ouros, que sig-
nifica Ambição, Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-
-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. saúde: 
poderá sofrer um grande descontrolo nervoso. dinheiro: 

atravessa um período em que tem que enfrentar alguns proble-
mas de ordem económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão 
algumas noites de sono. números da sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

cAprIcórNIO: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
Energias negativas. amor: visite um familiar que já não vê 
há algum tempo. saúde: Cuide da sua pele. a saúde é o 
espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. dinheiro: 

Grandes mudanças a nível profissional. Tente controlar a impul-
sividade nos seus gastos. números da sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AquárIO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Ha-
bilidade. amor: Está preparado para enfrentar as novas 
emoções que o esperam. poderá ser injusto com a sua 
cara-metade, cuidado. saúde: Controle os níveis de açú-

car existentes no seu sangue. dinheiro: tendência para se exaltar 
sem razão com um colega de trabalho. tente não andar muito 
tenso. números da sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

pEIxEs: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço 
pessoal. amor: semana propícia a novos encontros amo-
rosos. saúde: a sua boa disposição contagiará os que o 
rodeiam. dinheiro: semana pouco favorável a novos in-
vestimentos. números da sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

hOrIzONtAIs: 1. Óxido ou hidróxido de cálcio. sentir desgos-
to (fig.). 2. Combinar, ajustar, conciliar. Serviu-se de. 3. Pequeno 
lago. duração ordinária da vida. 4. dividir em cláusulas. 5. grito 
de dor ou de alegria. variedade de enchido de lombo de porco em 
tripa larga. Contr. da prep. de com o art. def. a. 6. Os ramos ou a 
folhagem das plantas. saliva que sai da boca. 7. a segunda nota 
da escala natural. Cobiçar. graceja. 8. dar à taramela. 9. abertura 
da parte superior da laringe. terceiro estômago dos ruminantes. 
10. proprietária. damas de companhia. 11. amara em extremo. 
Qualquer abertura circular.
vErtIcAIs: 1. Fazer pressão de cima para baixo. Líquido incolor 
e inodoro, composto de hidrogénio e oxigénio. 2. apreciar o mere-
cimento de. 3. une. modo ordenado de proceder. 4. designação 
geral de todas as peças de vestuário ou de cama. O que professa 
a arte dramática. 5. membro guarnecido de penas que serve às 
aves para voar. Entalhe, encaixe. 6. mulo. designa dor, admira-
ção, repugnância (interj.). avançava. brisa. 7. albergue. patrão. 8. 
grupo de pessoas em círculo. Espécie de peixe da água doce da 
família dos caprinídeos (carpa). 9. vigilância. Qualidade (pop.). 10. 
pôr em brasa. 11. Cortar e triturar com os dentes. Elegante.

89

72
Lt feijão encarnado; 1 kg orelha e cabeça de 
porco; 200 g entrecosto; 250 g carne de vaca p/

guisar; 100 g toucinho entremeado; 1 chouriço de carne; 
1 morcela; 1 farinheira; 1 couve lombarda; 400g batata(s); 
2 cenoura(s); 2 cebola(s); 2 dente(s) de alho; q.b. sal; q.b. 
hortelã; q.b. coentros

1. prepare de véspera a orelha e cabeça de porco, ras-
pando e limpando, e salgam-se juntamente com o entre-
costo.

2. Coloque também o feijão de molho.
3. no dia seguinte lavam-se as carnes e os enchidos e 

põem-se a cozer em água e sal.
4. separadamente, põe-se também o feijão a cozer em 

água.
5. À medida que forem cozendo, vai-se retirando as car-

nes sucessivamente, para não se espapaçarem uma vez 
que a carne de porco coze muito mais depressa que a de 
vaca, o mesmo acontecendo com a morcela em relação 
ao chouriço.

6. Logo que se retirarem todas as carnes, juntam-se cor-
tadas em pedaços, a couve, as cenouras, a cebola, os 
alhos picados, e algum tempo depois as batatas também 
em pedaços.

7. Entretanto, escorre-se o feijão, do qual se retiram duas 
conchas que se passam no passe-vite.

8. Quando os legumes estiverem cozidos juntam-se-lhe 
os feijões inteiros e os passados. deixa-se ferver tudo 
para apurar e rectifica-se de sal.

9. Cortam-se as carnes de porco e de vaca em bocados, 
os enchidos em rodelas e o toucinho em fatias.

10. deitam-se as carnes na panela e, logo que levantar 
fervura, adicionam-se os enchidos e o toucinho, servindo-
-se imediamente.

nota: empregando a farinheira deve pôr-se a cozer junta-
mente com as carnes, tendo em conta que o seu tempo de 
cozedura é muito rápido.

temperando com coentros, devem deitar-se ao mesmo 
tempo que os legumes.

se for o caso de se empregar hortelã, basta juntar um 
ramo ao mesmo tempo que os enchidos.

E para dar nome a esta rica sopa, põe-se em cada prato 
uma pedra redonda, tipo seixo rolado do rio, previamente 
bem lavada.
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ProdutorA
rosA VelosA

linhA ABertA
514.483.2362

contActo PuBlicitário: 514.366.2888

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo

UM pAís CAdA veZ MAis envelheCido

Portugal é líder a exportar pessoas. Em cada 
ano, segundo as estatísticas, um por cento da 

população deixa o território nacional. E a mais 
recente análise, no âmbito do um estudo recen-
te, “três décadas de Portugal europeu”, mostra 
que este é um movimento sustentado que está 
para durar. Há cinco milhões de portugueses es-
palhados pelo Mundo e muitos, ao contrário do 
que acontecia nas primeiras vagas de emigra-
ção, não tencionam voltar.
Nos anos 60 e 70, milhares de portugueses ganha-

ram a vida, muitos a trabalhar no duro, e pouparam 
para construir a casa de sonho, outros investiram 
em negócios que lhes assegurassem o futuro, para 
pagar os estudos dos filhos (estudos que os pais 
não tiveram). Viviam a pensar naquelas férias que 
um dia viriam a passar, logo que pudessem na mãe 
pátria para matar saudades... E foram esses mes-
mos trabalhadores portugueses que, ao longo dos 
anos, tiveram um papel económico de peso, quer 
pelas remessas enviadas, quer pelo contributo que 
deram para dinamizar os locais de origem. Não se 
sabe quantos dos 134.600 que emigraram em 2014 
tencionam um dia voltar. Sabemos que saem com 
objetivos diferentes, qualificados, com perspetivas 
de carreira, com uma visão menos pesada de um 
Mundo que se tornou mais pequeno. Hoje é fácil 
viajar e as novas tecnologias facilitam, e muito, 
o modo de comunicar. Mesmo para os que saem 
empurrados, a mudança é muito mais fácil do que 

era há meio século – no meu caso, em 1958. Neste 
nosso querido retângulo, cada vez mais envelheci-
do, e que se vai esvaziando, olha-se a emigração 
sem grande preocupação. De vez em quando fala-
-se na fuga de cérebros ou na (in)sustentabilidade 
da  Segurança Social, mas há, em contraponto, eco-
nomistas que até lançam análises otimistas e lem-
bram (com um certo entusiasmo) que a emigração 
ajuda a diminuir o desemprego. Mas, deixemos es-
sas análises económicas para quem sabe, mas não 
tenhamos dúvidas de que precisamos de quem sai 
que continue a sonhar em voltar – o seu regresso é 
sempre bem-vindo e o País ganhará com isso. Por-
tugal precisa das qualificações e experiências des-
tes cidadãos entretanto adquiridas. Precisamos de 
aprender, através dos que voltam, com os exemplos 
positivos e a diversidade cultural dos países onde 
viveram. O País precisa da energia que trazem às 
localidades de origem e, sobretudo, dos seus inves-
timentos – renovar e dar vida às aldeias desertas e 
empobrecidas e, infelizmente, esquecidas no tem-
po... É triste, tristíssimo, quando visitamos aldeias 
no Interior-Norte, e possivelmente noutras zonas 
do país o cenário desanimador e deprimido deve 
ser igual onde apenas sobrevivem alguns velhinhos 
que, quando por lá algum turista aparece, apenas 
se lamentam: “Olhem, é uma tristeza; noutros tem-
pos, nesta aldeia, havia gente jovem e muita ale-
gria, hoje, já só existem os velhos e casas já sem 
telhados e as paredes a cair...”
Cada um dos 130 mil que partem anualmente tem 

um rosto, uma história, um percurso singular que 
explica a partida. Individualmente, será fácil en-

auguSto MaCHado
aMacHado@avozdePortugal.coM contrar quem decide emigrar sem angústias e para 

concretizar sonhos. Mas globalmente, um número 
tão elevado de saídas, segundo os entendidos, só 
pode significar que as políticas deste País, ao longo 
dos anos, têm falhado em não oferecerem oportu-
nidades àqueles que procuram emprego e uma vida 
decente. E isso, sejam quais forem as contas dos 
políticos e dos economistas, só pode empobrecer-
-nos. É pena... porque, não importa em que parte 
do planeta nos encontremos..., o nosso Portugal 
está sempre no nosso pensamento... São as nossas 
raízes... e, sobretudo, é o nosso jardim à beira mar 
plantado.

domingo das 15h às 18h
5877 Avenue Papineau, montreal, h2g 2W3

esColhAs e esColhos

aproximam-se várias 
eleições importantes 

que poderão afetar de uma 
forma mais ou menos dire-
ta a vida do amigo leitor. As 
eleições federais no Canadá 

serão por ventura as de impacto mais dire-
to, mas também temos eleições legislativas 
em Portugal em Outubro, eleições gerais em 
Dezembro em Espanha e os EuA irão a votos 
para um novo presidente em novembro de 
2016.
Não me vou deter no facto da responsabili-

dade de votar, dentro das possibilidades prá-
ticas de quem está deslocado. Julgo ser mais 
urgente atender à série de escolhos que podem 
criar receios infundados ou desorientação no 
eleitor. Vivemos numa época onde as estrelas 
mais populares são aquelas que mais devaneios 
extravagantes conseguem fazer. E quando falo 
de estrelas não me refiro apenas às estrelas me-
diáticas das diversas artes, ou pseudo-estrelas 
que pululam os mais diversos programas de TV 
que exploram a mediocridade ou os mais baixos 
instintos humanos que nos nivelam aos animais 
irracionais. Refiro-me também às estrelas nou-
tros sectores da sociedade, desde a política à 
economia, finanças, ciências e religião.
O cidadão comum, bombardeado com a in-

sensatez destas “estrelas” flamejantes que nada 
trazem além dum brilho efémero e vazio, são 

manipulados nas suas opiniões fruto também de 
um cansaço pela impotência no domínio sobre 
as suas vidas, ou de sentirem que são arrastados 
numa vaga sobre a qual não têm controle. Os 
fanáticos, os insensatos, os oportunistas e imo-
derados de opinião vão assim infiltrando-se le-
vando pessoas que eram tomadas por serem mo-
deradas ou de bom senso a adotarem posições 
extremistas sem qualquer base racional para tal. 
Assim vemos pessoas como o sr. Trump atirar 
para a praça pública comentários e afirmações 
baseadas no seu ego despótico influenciando 
pessoas que se sentem desiludidas com o status 
quo da política americana atual apenas porque 
“ele é frontal”. Desde quando, no nosso bom 
senso, a frontalidade implicou o desrespeito por 
um ou mais indivíduos apenas porque não “gos-
tamos” dalguma característica desse ou desses 
indivíduos? Ainda assim, muitas pessoas afir-
mam gostarem de ouvi-lo porque ele diz o que 
pensa! Não tarda muito veremos o retorno dos 
duelos, infeliz e desumana tradição medieval, 
apenas porque não temos espinha dorsal para 
enfrentarmos os disparates que nos digam e es-
tejamos de orgulho inflamado pela vasta rique-
za que possamos ter contraído na nossa vida!
Em Portugal passa-se algo similar na manipu-

lação das audiências, adaptado às circunstân-
cias locais, bem entendido. Assim temos uma 
discussão sobre o desemprego que se asseme-
lha a uma discussão sobre se o copo está meio 
cheio ou meio vazio. Aqui no Canadá vivemos 
algo semelhante: a economia cresce ou não? 
Governo cessante afirma que decresce porque o 

sector petrolífero ressentiu-se das recentes que-
bras de valor do petróleo, enquanto os restantes 
sectores estão em crescimento. Oposição em 
uníssono afirma que decresce sem se perder em 
pormenores. Neste turbilhão encontra-se perdi-
do o cidadão que vai votar. Os mais displicentes 
ignoram o voto e seguem as suas vidas. Os inte-
ressados podem ser divididos em vários grupos, 
entre os quais aqueles que votam por convicção 
numa ideologia política, outros mais indecisos 
alternam entre partidos consoante o seu descon-
tentamento do momento, outros votam de acor-
do com os seus interesses particulares.
Vote por quem vote, é tempo do eleitor infor-

mar-se e estar atento ao comportamento dos lí-
deres políticos, ou mesmo de líderes de grupos 
ou associações onde hajam órgãos elegíveis. 
Votar é um direito e um dever apenas e só se for 
exercido de uma forma consciente e justa. Nun-
ca deixa de ser uma responsabilidade no aspeto 
em que é um ato que traz influências sociais, às 
vezes profundas. Daí a atenção ao que os líde-
res defendem e acima de tudo como eles atuam 
em vida real nessas situações é a prova do seu 
verdadeiro valor. Há também fatores de educa-
ção e de ética que não devem ser postos de lado 
pois valorizam ou não o candidato.
Assim, muitos são os escolhos e poucas são 

as escolhas de valor. A responsabilidade pesa 
do lado do eleitor no seu ato, que pode no en-
tanto ser aliviada pela atenção e procura de 
informação relevante para o exercício deste 
ato democrático.

jorge Correia
Jcorreia@avozdePortugal.coM
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grupO EstE j p
1-dC united 25 44
2-ny red bulls 22 36
3-Columbus Crew 24 34
4-toronto FC 22 31
5-nE revolution 24 31
6-impact montréal  21 28
7-Orlando City 24 28
8-new york City FC 23 24
9-philadelphia union 24 23
10-Chicago Fire 22 22

Major 
League Soccer

 p j v E D
1-atlético mineiro 36 17 11 3 3
2-Corinthians 34 17 10 4 3
3-grêmio 30 17 9 3 5
4-Fluminense 30 17 9 3 5
5-sport 30 17 7 9 1
6-a. paranaense 29 17 9 2 6
7-palmeiras 28 17 8 4 5
8-são paulo 28 17 8 4 5
9-Chapecoense 24 17 7 3 7
10-ponte preta 22 17 5 7 5
11-Cruzeiro 21 17 6 3 8
12-internacional 21 17 5 6 6
13-Flamengo 20 17 6 2 9
14-santos 20 17 5 5 7
15-Figueirense 20 17 5 5 7
16-avaí 20 17 5 5 7
17-goiás 15 17 3 6 8
18-Joinville 13 17 3 4 10
19-vasco 13 17 3 4 10
20-Coritiba 12 17 2 6 9

caMpeonato
BraSiLeiro 2015

grupO OEstE j p
1-vancouver Whitecaps 24 42
2-La galaxy 25 40
3-FC dallas 22 38
4-sporting KC 21 37
5-portland timbers 24 36
6-seattle sounders 24 32
7-Houston dynamo 23 31
8-real salt Lake 24 29
9-sJ Earthquakes 22 26
10-Colorado rapids 22 24

benfiCA-sporting, 0-1
As leis do novo leão
o Sporting conquistou 

ontem a Supertaça 
Cândido de oliveira em 
futebol pela oitava vez, ao 
derrotar o Benfica, por 1-0, 
em Faro, na estreia oficial 
de jorge jesus como trei-
nador dos ‘leões’.
No Estádio Algarve, um 

golo do peruano Andre Car-
rilo, aos 53 minutos, assegu-
rou ao Sporting, detentor da 
Taça de Portugal, a conquis-
ta do primeiro troféu da tem-
porada, sucedendo ao Benfi-

ca, que ganhou a Supertaça e 
foi bicampeão nacional sob 
o comando de Jesus.
Em 37 edições da Superta-

ça, que opõe campeão e ven-
cedor da Taça de Portugal, 
este foi o oitavo triunfo do 
Sporting, que não ganhava 
desde 2008 e que é o segun-
do clube mais vitorioso, ain-
da longe das 20 vitórias do 
FC Porto, enquanto o Ben-
fica ganhou em cinco oca-
siões.
Jorge Jesus (Treinador do 

Sporting): “O grande ven-
cedor é Sporting e os seus 
jogadores. Não é fácil em 
apenas cinco semanas pôr 
esta equipa a jogar assim. 
Parece que jogam juntos há 
muito tempo. Deve-se à inte-
ligência dos jogadores, pois 
é fácil de explicar e eles en-
tendem com facilidade.
Fomos a melhor equipa du-

rante os 92 minutos. Estive-
mos mais perto do golo e fi-
zemos outro legal, limpinho, 
que o árbitro invalidou. Es-
tou extremamente satisfeito. 
Mais um título.
O Benfica, com esta final, 

está na 12.ª no meu tempo. 
A final estava cá, mas é do 
meu tempo. Foram 12 em 
seis anos.
A equipa do Sporting foi 

experiente, mas só tem duas 
finais em não sei em quantos 
anos. Conseguimos suplan-
tar a maior experiência da 
equipa do Benfica. Esgrimi-
mos com a equipa do Ben-
fica, uma excelente equipa, 
mas hoje o Sporting foi me-
lhor.
O Benfica teve medo do 

Sporting. A forma como o 
Sporting começou o jogo...
O cérebro... nós, treinado-

res, temos ideias e quem as 
executa são os jogadores. 
Senti que o Benfica teve 
medo do Sporting, que foi 
sempre mais equipa.
Os adeptos estão de para-

béns. A festa está a ser bo-
nita. Qualquer treinador do 
Sporting, quem trabalhar 
nesta casa, tem de jogar para 
o título. O pode ser, vamos 
tentar... o passado do Spor-
ting não é esse. O passado 
é assumir-se para ser cam-
peão. Pode não ser, mas as-
sumimos que queremos ser 
campeões”.
Rui Vitória (Treinador do 

Benfica): “Acho que foi um 
jogo dividido. O Sporting 
entrou melhor, entrámos um 
bocadinho receosos, no sen-
tido de ansiosos em relação 
ao jogo. Depois foi equili-
brado. Podíamos ter marca-
do e eles também. Foi um 
ressalto que deu golo. Fo-
mos à procura do resultado, 
a equipa esteve mais ativa e 
reativa. Foram questões de 

pormenor que fizeram a di-
ferença.
É o primeiro título que que-

ríamos ganhar e não con-
seguimos. Mas isto é uma 
caminhada longa. Será uma 
época difícil.
Agradeço todo o apoio dos 

adeptos do Benfica. Traba-
lhámos. Sinto os jogadores 
com envolvimento muito 
grande e isto está agora a 
começar. Um caminho que 
vai ser percorrido. O sucesso 
vai aparecer e eles acreditam 

que estamos juntos, assim 
vamos ser mais fortes”.
Téo Gutiérrez (Jogador do 

Sporting): “Um rival difí-
cil, que é um grande clube. 
Apostámos muito para ga-
nhar coisas importantes. 
Vencemos uma competição 
muito importante em Portu-
gal frente a um grande rival.
O mais importante é conti-

nuar a trabalhar. Ainda nada 
ganhámos. Queremos dar 
muitas alegrias aos nossos 
adeptos e o mais importante 
é ter começado com o pé di-
reito”.
Jardel (Jogador do Benfi-

ca): “Não fomos mais fra-
cos, muito pelo contrário. A 
nossa equipa esteve sempre 
com força e lutou para con-
seguir o melhor, o golo. Infe-
lizmente não conseguimos. 
Num ressalto conseguiram 
o golo. Agora é esquecer o 
jogo e começar a batalha do 
campeonato.
Isto não vai marcar a nos-

sa época. Nada influencia o 
grupo e a equipa. É conti-
nuar a trabalhar e esque-
cer este jogo”.

1-Oriental 3 1 1 0 0 3 0
2-Portimonense 3 1 1 0 0 2 1
3-Famalicão 3 1 1 0 0 2 1
4-Atlético CP 3 1 1 0 0 1 0
5-Santa Clara 3 1 1 0 0 1 0
6-Sp. Covilhã 3 1 1 0 0 1 0
7-Ac. Viseu 3 1 1 0 0 1 0
8-SC Braga B 1 1 0 1 0 2 2
9-Benfica B 1 1 0 1 0 1 1
10-Mafra 1 1 0 1 0 1 1
11-Chaves 1 1 0 1 0 2 2
12-Olhanense 1 1 0 1 0 1 1
13-Gil Vicente 1 1 0 1 0 1 1
14-Penafiel 1 1 0 1 0 0 0
15-Feirense 1 1 0 1 0 0 0
16-Leixões 1 1 0 1 0 0 0
17-Sporting B 1 1 0 1 0 0 0
18-Varzim 0 1 0 0 1 1 2
19-FC Porto B 0 1 0 0 1 1 2
20-V. Guimarães B 0 1 0 0 1 0 1
21-Freamunde 0 1 0 0 1 0 1
22-Desp. Aves 0 1 0 0 1 0 1
23-Farense 0 1 0 0 1 0 1
24-UD Oliveirense 0 1 0 0 1 0 3

  P J V E D GM GS

1- Belenenses 0 0 0 0 0 0 0
2- Benfica 0 0 0 0 0 0 0
3- Boavista 0 0 0 0 0 0 0
4- Moreirense 0 0 0 0 0 0 0
5- FC Porto 0 0 0 0 0 0 0
6- Marítimo 0 0 0 0 0 0 0
7- Paços Ferreira 0 0 0 0 0 0 0
8- SC Braga 0 0 0 0 0 0 0
9- Sporting 0 0 0 0 0 0 0
10- V. Guimarães 0 0 0 0 0 0 0
11- Académica 0 0 0 0 0 0 0
12- U. Madeira 0 0 0 0 0 0 0
13- Nacional 0 0 0 0 0 0 0
14- Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0
15- V. Setúbal 0 0 0 0 0 0 0
16- Estoril Praia 0 0 0 0 0 0 0
17- Arouca 0 0 0 0 0 0 0
18- Tondela 0 0 0 0 0 0 0

  P J V E D GM GS

14/08: tondela - sporting 15:30
15/08: Belenenses - rio ave 13:30
Fc Porto - v. guimarães 15:45
16/08: v. setúbal - Boavista 11:00

resultAdos

07/08: Olhanense 1-1 Benfica B
08/08: gil vicente 1-1 mafra

Penafiel 0-0 Leixões
sporting b 0-0 Feirense
ac. viseu 1-0 Farense

v. guimarães b 0-1 santa Clara
desp. aves 0-1 sp. Covilhã
ud Oliveirense 0-3 Oriental

Chaves 2-2 sC braga b
atlético Cp 1-0 Freamunde
09/08 varzim 1-2 Famalicão

 FC porto b 1-2 portimonense

resultAdos

16/08: u. Madeira - Marítimo 11:00
Moreirense - arouca 12:00
sc Braga - nacional 13:15
Benfica - estoril Praia 15:30
17/08: P. Ferreira- académica 15:00

15/08: Cd mafra - sporting Cp b 15H30
sta. Clara - FC porto b  16H00
SL Benfica B - FC Penafiel 17H00
sC braga b - gil vicente FC 17H00
FC Famalicão - sC Olhanense 17H00
sC Farense - ud Oliveirense 17H00
sC Freamunde - varzim sC 17H00
portimonense - ac. viseu  17H00
Leixões sC - atlético Cp  17H00
Cd Feirense - Cd aves  17H00
Oriental Lisboa- vitória sC b 17H00
16/08: sC Covilhã- gd Chaves 11H15

PróxImA jornAdAs
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