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

centroS

viageM do Pai nataL aos açores
ana isabel arruda Ferreira apresenta no dia 19 de dezembro de 2015, pelas 18h00, na 
Casa dOs aÇOrEs dO QuébEC, no nº. 229, rue Fleury O. montréal, o seu livro de 
histórias e canções. acreditem que esta obra é muito interessante! para além de poder-
mos ler contos de encantar, também há linda música dentro do próprio livro. a autora do 
livro – viagEm dO pai nataL aOs aÇOrEs – conseguiu vender milhares de cópias, em 
portugal e pelo mundo. não vai faltar alegria e entusiasmo, fado e música ligeira. reserve 
e informe-se aqui:  514 622-2702 ou na Casa dos açores, 514-388-4129.

programa da semana
Quinta-feira 12 de novembro
- O escritor Jacinto Lucas pires
  esteve em montreal

sábado 14 de novembro
- Festa dos amigos de rabo de peixe

info@tvPM.ca
514.993.9047

lusItANA t.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD t.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl t.:514.842.8045
sANtA cruz - mONtrEAl t.:514.844.1011

eScolAS

desMistificar a doença aLzheiMer
a “société alzheimer montreal” vai fazer uma conferência em português no Centro Comu-
nitário do Espírito santo de anjou no sábado 21 de novembro de 2015 das 14h às 16h. 
O centro está situado no 8670 rua Forbin Janson em montreal. a entrada é gratuita. para 
mais informações 514-353-1550.

festa de são Martinho
a associação portuguesa de ste-thérèse organiza a Festa de são martinho, no dia 28 
de novembro pelas 19h00 na sua sede, “no dia de são martinho, vai à adega e prova 
o vinho!”. informamos também que haverá um concurso para o melhor vinho! E, a noite 
será abrilhantada pelo dJ Jeff gouveia. Lúcia Carvalho 514 212-1552.

Jantar esParguete dos Jovens eM ação
Os Jovens em ação estão a organizar um jantar esparguete com o objetivo de angariar 
fundos para realizar o sonho de alguns dos jovens da comunidade: participar nas Jorna-
das mundiais da Juventude em 2016 na polónia e ver o papa. O jantar realizar-se-á no 
dia 28 de novembro 2015 às 19h30. bilhetes à venda a partir do dia 17 de novembro na 
secretaria da missão santa Cruz. informações, 514 926-1222 ou 514 261-4602.

festa de são Martinho
a missão portuguesa de nossa senhora de Fátima em Laval organiza a festa de são 
martinho, com uma saborosa. animado pela viviana Lourenco, o romântico Júlio Louren-
co. para reservar o seu lugar e bilhetes, por favor contactar C.a moniz 450-688- 8260; L. 
pereira 514-296-4597; g. azeredo 450-627-4652; m. delbiando 450- 687-3369.
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vAcINAÇÃO DA grIpE
sábadO 21 dE nOvEmbrO 

das 10H às 14H

Manuel de 
Sequeira rodrigueS

MrodriguEs@avozdEPortugal.coM

editorial

novo governo no canadá e suPervisão Pedagógica

o discurso que nada signifi-
ca, uma tomada de posse  

com o objetivo deliberado de 
agradar à monarquia do impé-

rio britânico. Mas, a menos que os factos mudem 
por si, nada os mudará, por mais nomes que se-
jam alterados no governo. o Canadá não tem 
uma autoridade ou poder independente. depen-
de da decisão coletiva de inglaterra, mesmo das 
organizações internacionais: financeiras, guer-
ra do mundo e a pobreza geram expressões de 
descontentamento público tão declaradas que 
até os governos com as maiorias mais sólidas 
têm de lhes dar atenção entre eleições.
A supervisão na sombra, assumirá a responsabili-

dade de assegurar a estabilidade do sistema finan-
ceiro, ficando os reguladores nacionais encarregues 
de questões mais especificamente locais. O Gover-
no Liberal comprometeu-se  a fechar os próximos 
exercícios orçamentais, com um défice das contas 
públicas e visam precisamente encontrar uma saída 
para uma flexibilização da meta do défice ou me-
didas de austeridade que estão em cima da mesa.
Assume especial relevância, o cidadão ter perdido 

a fé, nas estrelas e ministros com a mão na massa, 
que tinham a paixão até agora de chegar ao défice 
zero... «A bem da economia do Canadá» e estão 
neste contencioso com a imagem um pouco de-
gradada, num ciclo onde o consenso constituía um 
jogo de poder no qual ganharam as elites; porém a 
crise que vivemos é um inequívoco sinal da «sobre-

produção» o que é muito perigoso para todos os ci-
dadãos. Os pequenos comerciantes e trabalhadores 
vivem no rescaldo desta crise e este desequilíbrio 
tem importantes consequências sociais. Talvez não 
seja de admirar...Uma das caraterísticas conflituais 
das economias dos países desenvolvidos é a de que 
os seus custos tendem sempre a aumentar. Isto é, 
porque as reivindicações quanto a melhores condi-
ções de vida, a competição motivada pela criação 
de riqueza e as despesas do Estado «que, não es-
queçamos asseguram no seu conjunto as condições 
de funcionamento da economia» em forças milita-
res, de segurança, na administração e regulação... 
exercem pressões poderosas no sentido do cresci-
mento desses custos.   Esta é uma das razões pelas 
quais guerras, conflitos e negociações fazem parte 
da nossa vida sobre a Terra, constituindo o seu lado 
mais obscuro e uma diáspora significativa de emi-
grantes.
O Canadá está nas mãos das multinacionais, os 

ricos estão cada vez mais ricos e os restantes estão 
cada vez mais pobres. Os novos sinais da nova era 
«Libéral», no passeio que fizeram a pé, assim como 
se fossem criaturas acabadas de chegar do mar para 

alimentar a ilusão ou o prazer da imaginação e as-
sinar o Reino do primeiro ministro Justin, a partir 
do dia 4 de Novembro... Não reflete confiança. O 
Governo vai ter um longo caminho a percorrer para 
conduzir o Canadá a uma nova era de reformas so-
ciais, investir, inovar, investigar, informar e educar: 
Só resta esperar para ver. Tenhamos esperança, de 
facto a maior parte do território do Canadá é ilimi-
tada, terra virgem e subaproveitada.
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PAO, BOLO, PASTELARIA, PAO DE LO, SANDUICHE, CAFE, VARIOS PRODUTOS

ENCOMENDE OS SEUS BOLOS 
PARA QUALQUER EVENTO

ENCOMENDE BOLOS 
PARA FESTAS

~ ~ ´ ´ ´ ´

aLMoço do gruPo coraL da Missão de santa cruz

organizou-se no salão no-
bre da Missão de Santa 

Cruz o almoço anual do gru-
po Coral de Santa Cruz que 
têm como responsável a Sra. 
inês gomes. 

Este almoço foi confecionado pela equipa da 
Sra. Inês Gomes. A sala foi esgotada completa-
mente, tendo como ementa uma feijoada muito 

apetitosa e sendo servida pelo grupo de jovens 
em ação da Missão de Santa Cruz.
Ao terminar foi entregue pelo grupo à sua res-

ponsável um ramo de flores em agradecimento pelo seu desempenho tendo a Dona Inês Gomes 
dado um agradecimento ao grupo de jovens pelo 
seu trabalho durante a noite e ao Paulo’s Café 
pela sua oferta.

Manuel neveS
MnEvEs@avozdEPortugal.coM

A Missão de Santa Cruz agradece este grupo 
pelo seu trabalho que ao longo destes anos têm 
dado o melhor da sua generosidade. 
oBrigado.

haLLoween no centro
coMunitário do esPírito santo

o Centro Comunitário do 
espírito Santo de an-

jou festejou, mais uma vez, o 
Halloween. neste dia, que é 
dedicado aos jovens e menos 
jovens, e podemos ver e apre-

ciar através da comunidade estas celebrações. 
Sábado, com um novo presidente e uma nova 

direção é de salientar um bom início e podemos 
notar que esta equipa quer fazer mexer um pou-
quinho Anjou. Muitos mascarados, fazendo des-
ta linda festa um grande sucesso. 
também houve umas rifas para ganhar 2 

bilhetes para um jogo dos Canadiens, que foi 
também um grande sucesso. Parabéns à nova 
direção.

HuMBerto CaBral
hcabral@avozdEPortugal.coM
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Na compra de 
4 pneus novos, 

obtenha um 
serviço de 

armazenamento
 de pneus 

gratuito ou 50% 
de desconto 

sobre o 
Alinhamento.*

9101 boul. ray-lawson, anjou, Qc  h1J 1K6
514-725-0616 *montante 

antes das taxas
Válido até 

15 de dezembro 2015

• Especialisa da transmissão
  automática e manual
• Mecânica geral • Financiamento
• Pneus e alinhamento

o diabetes é uma doença 
metabólica caracteriza-

da por um aumento anormal 
do açúcar ou glicose no san-
gue. 

A glicose é a principal fonte de energia do or-
ganismo porém, quando em excesso, pode trazer 
várias complicações à saúde como por exemplo o 
excesso de sono no estágio inicial, problemas de 
cansaço e problemas físicos em efetuar as tarefas 
desejadas. Quando não tratada adequadamente, 
podem ocorrer complicações como ataque car-
díaco, derrame cerebral, insuficiência renal, pro-
blemas na visão, amputação do pé e lesões de 
difícil cicatrização, dentre outras complicações.
Embora ainda não haja uma cura definitiva para 

a diabetes, há vários tratamentos disponíveis 

que, quando seguidos de forma regular, propor-
cionam saúde e qualidade de vida para o pacien-
te portador.
Diabetes é uma doença bastante comum no 

mundo, especialmente na América do Norte e 
norte da Europa, acometendo cerca de 7,6% da 
população adulta entre 30 e 69 anos e 0,3% das 
gestantes. Alterações da tolerância à glicose são 
observadas em 12% dos indivíduos adultos e em 
7% das grávidas. Porém estima-se que cerca de 
50% dos portadores de diabetes desconhecem o 

diagnóstico. Segundo uma projeção internacio-
nal, com o aumento do sedentarismo, obesida-
de e envelhecimento da população o número de 
pessoas com diabetes no mundo vai aumentar 
em mais de 50%, passando de 380 milhões em 
2025.
No dia 24 de outubro, a Associação Portuguesa 

de Ste-Thérèse organizou uma festa para anga-
riar fundos para a Fundação Canadiana dos Dia-
betes. Uma linda festa muito bem organizada, 
muita boa comida, boa gente, um DJ formidável, 
uma noite verdadeiramente memorável. 
E, no final, posso vos informar que esta anga-

riação terminou com mais de 9100$. Parabéns 
à organização, e à Associação Saudades da Ter-
ra Quebequente que também ajudou muito para 
conseguir a chegar a este montante.

aSSoCiação PortugueSa de Ste-tHérèSe 

grande sucesso na angariação
de fundos Para os diaBetes

joão arruda
Jarruda@avozdEPortugal.coM
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40º aniversário da associação Portuguesa
de nossa senhora de fátiMa eM LavaL

realizou-se do-
mingo passa-

do dia 8 de novem-
bro na prestigiosa 
sala de Banquet la 

Sirene em laval a associação Por-
tuguesa da nossa Senhora de Fáti-
ma de laval que celebrou 40 anos 

oficiais de existência registada mas 
na realidade já existe muito antes 
de ser oficializada. Uniram-se com 
elevada participação de convida-
dos, amigos e sócios.
A tarde iniciou-se com as boas vin-

das a todos presentes na sala pelo 
mestre de cerimónias Dauno Ferrei-
ra. Dr. José Guedes de Sousa Cônsul 
de Portugal em Montreal, Clemanti-
na Santos, Deputado Guy Ouellette, 
Deputado Jean Habel de Sainte-Ro-
se Laval, todos foram convidados 
a uma breve alocução a respeito do 

evento.
António Santos, Presidente, agra-

deceu a presença de todos orgu-
lho e privilégio de colaborar com o 
conselho administrativo, agradeceu 
aos membros do conselho adminis-
trativo e seus familiares, reafirmou  
a importância deste aniversário de 
uma das mais antigas e ativas das 
associações, fundada em 1975 e 
batizada como Associação dos Pa-
roquianos de Chomedey, em prin-

cípio se destinar à comunidade por-
tuguesa residente no sector. Com a 
construção do Centro Comunitário a 
comunidade permitiu alargar novas 
representações tais como o Grupo 
Folclórico, A Escola Portuguesa, o 
grupo do teatro e outras atividades 
sociais e culturais. Graças ao esfor-
ço e persistência dos diversos diri-
gentes associativos e colaboradoes 
que se seguiram ao longo dos anos 
prestando trabalho e apoio em prol 
da cultura Portuguesa.
Todas as homenagens foram reafir-

madas e valorizadas, prestar home-
nagem aos professores que passaram 
nestes últimos 37 anos a ensinar o 
Português na comunidade de Laval 
até ao dia de hoje. 
Homenagens ao Club Portugal de 

Montreal - António Morreira - Pre-
sidente; ao Club Oriental - Gilberto 
Alves - Presidente; Michael Arru-
da; Cathy Pimentel; Maria R. Vital; 

FranCiSCa
reiS

frEis@avozdEPortugal.coM

foraM hoMenageados 10 Professores:
MARIA CARMO RAPOSO: 1978 - 2015 = 37 anos
OLGA RAPOSO: 1980 - 2015 = 35 anos
MARIA DA PAZ ROCHA: 1983 - 2015 = 20 anos
RAUL MESQUITA: 1993 - 2013 = 20 anos
ANABELA SOUSA: 2006 - 2015 = 9 anos
MARIA LURDES DIAS: 2007 - 2015 = 8 anos
MANUELA MONIZ:  = 3 anos
ROSA COELHO:  = 3 anos
NATIVIDADE MORAIS:  = 3 anos
ELISABETTE PEREIRA:  = 1 ano

Eduardo Barbosa; Alleluia Macha-
do; Leonilde Lopes; Lina Pereira; 
Ana Raposo; João Duarte; José Oli-
veira; Manuel Sousa; Justin Furtado; 
Artur Gomes; António Santos. 
Foi oferecido e servido um cocktail 

refinado com muita variedade de 
aperitivos e vinhos, café desde o iní-
cio até ao fim, e para o final, porto e 
bolo de aniversário. Foi sem dúvida 
um convívio de sucesso de amizade,  
um convívio comemorativo e de ho-

menagems  prestados a todos quan-
tos se dedicaram benevolamente às 
atividades criadas e realizadas pela 

Associação.
A Direção dos membros  executi-

vos é composta por: António Santos 
- Presidente, José Jacinto Oliveira - 
Vice Presidente, Manuel Sousa -  Te-
soureiro, Catarina Costa - Secretária, 

João Duarte - Diretor Conselheiro, 
Manuel Cabral - Diretor de grupos, 
Dauno Ferreira - Diretor de eventos 
especiais, Aleluia Machado - Dire-
tora Conselheira, Melissa Furtado - 
Diretora da juventude e publicidade.
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noite de rusgas no Benfica

a sede do Ben-
fica foi no 

sábado passado o  
ponto de encontro para um típico 
arraial minhoto com a presença 
de três ranchos folclóricos  locais. 
o serão começou com o apresen-
tador do grupo cultural Cana 
verde, Carlos Palma, a dar as 
boas-vindas a todos aproveitan-
do também para fazer uma breve 
explicação sobre esta tradição tão 
importante para o povo do Mi-
nho.
Foi perante um público expetante 

que os grupos cantaram com garra 
e boa disposição três modas cada. A 
Rusga da Santa Cruz do Grupo fol-
clórico português de Montreal foi a 
primeira. A seguir veio a Rusga Co-
ração do Minho e por fim cantaram 
os anfitriões o Grupo cultural Cana 
verde. 
A rusga é uma manifestação po-

pular e cultural minhota antiga que 
perdura até hoje. Mas o que é uma 
rusga? Se todos os leitores deste jor-
nal fossem oriundos do Minho não 
seria necessária a explicação. Como 

não é o caso creio que convém es-
clarecer que a palavra rusga  tem 
mais do que um significado. Neste 
contexto, a  rusga   é a designação 
que se dava  aos ajuntamentos po-
pulares musicais,  que se faziam nos 
terreiros das igrejas durante as ro-
marias,  mas também nas vindimas 
e nas  desfolhadas.   Sempre que 
se juntam tocadores de concertina 

e cantadores ao desafio nasce uma 
rusga e anima-se assim qualquer se-
rão minhoto. Enquanto hà música,  
hà dança com rapazes e raparigas 
a formarem uma roda para  as típi-
cas modas minhotas. Dançam viras, 
chulas, vareiras e canas verdes até à 

exaustão. 
Neste arraial não faltaram os petis-

cos para satisfazer o apetite e repor 
as energias gastas a virar e pular. O 
Joaquim Oliveira e a Nancy Morais 
responsáveis do grupo organizador 
disseram estar satisfeitos com o 
desfecho da noite  e tencionam fa-
zer deste evento um acontecimento 
anual e quiçá ter no futuro portu-

gueses de outras cidades a partici-
parem. “O objetivo era fazer um en-
contro de concertinas como aqueles 
que se fazem no Alto Minho” afir-
mou a Nancy. “É um projeto que já 
tinhamos há muito tempo” disse o 
Joaquim. 

Vários comerciantes apoiaram  
este evento, nomeadamente: O Res-
taurante Douro, Café Central, Logo 
Sports, Sport Montreal e Benfica,  
Casa Minhota, Chouriçor, Padaria 
Coimbra e Peixaria São Miguel. Foi 
oferecido um presunto e uma broa 
a cada grupo que participou  em si-
nal de agradecimento. É raro ver os 
ranchos locais debaixo do mesmo 

teto seja por falta de afinidades ou 
oportunidades. Este arraial conse-
guiu juntar num ambiente de ale-
gria e confretarnização dançarinos 
e músicos de três grupos folclóricos 
Minhotos de Montreal. 
Parabéns aos responsáveis.

elizaBetH
Carreiro
MartinS

EcMartins@avozdEPortugal.coM
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arMistício de 11 de noveMBro de 1918
a Grande Guerra, como ficou conhecida na 

altura, foi uma consequência direta do 
assassínio, em Sarajevo, do arquiduque Fran-
cisco Fernando, herdeiro do trono austro-
-húngaro. o detonador que levou o império a 
declarar guerra ao reino da Sérvia e a desen-
cadear uma engrenagem de alianças. aliás, 
entre as causas da guerra incluiem-se as po-
líticas imperialistas estrangeiras das grandes 
potências da europa.
As partes organizaram-se em duas alianças 

opostas: os aliados, com base na Tríplice Enten-
te entre Reino Unido, França e Império Russo, 
e os Impérios Centrais, originalmente Tríplice 
Aliança entre Império Alemão, Áustro-Húngaro 
e Itália; numa reorganização de Alianças, a Itália 
colocou-se ao lado dos Aliados. Portugal partici-
pou na guerra ao lado dos Aliados, o que estava 
de acordo com as orientações da república, re-
centemente instaurada.

No total, mais de 70 milhões de militares, in-
cluindo 60 milhões de europeus, foram mobi-
lizados. A guerra causou quase 10 milhões de 
mortos e deixou 20 milhões de mutilados.
Em março de 1918, a Rússia rendeu-se, a frente 

de leste foi fechada e a Alemanha concentrou-se 
a oeste, sobre a frente franco-belga. A derrota pa-
recia impossível. Só que três grandes ofensivas e 
falta de controlo no território conquistado, mar-
caram o revés de Berlim.
O armistício de 11 de novembro de 1918 mar-

cou para sempre a rendição da Alemanha e o fim 
da Primeira Guerra Mundial.
O local da reunião, que durou três dias, mante-

ve-se secreto: só algumas fotografias e desenhos 
atestam o encontro. Com a assinatura do armis-
tício entre as delegações beligerantes, chegaram 
ao fim 4 anos e três meses de hostilidades

Participaram: o general Weygand, o marechal 

Foch, os almirantes britânicos Rosslyn Wemyss 
e G. Hope. O ministro de Estado alemão Mat-
thias Erzberger, o general Detlof von Winterfeldt 

do Exército Imperial, o conde Alfred von Obern-
dorff dos Negócios Estrangeiros e o comandante 
Ernst Vanselow da Marinha Imperial.
O armistício entrou oficialmente em vigor às 

11 horas – a décima primeira hora do décimo 
primeiro dia do décimo primeiro mês de 1918.

ProdutorA
roSA VeloSA

linhA AbertA 514.483.2362
contActo Publicitário: 514.366.2888

domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo

Foi recentemente 
editada nos EUA,  

pela Boavista Press, 
a antologia “Writers 
of the Portuguese 
Diáspora in the Uni-
ted States and Cana-
da: Na Anthology”. 
Trabalho da respon-
sabilidade dos escri-
tores Luís Gonçalves 
e Carlo Matos, com 
prefácio do professor 
universitário George 

Monteiro, inclui  trabalhos dos escritores luso-
-canadianos Irene Marques, Emanuel Melo, Ri-
chard Simas, Manuel Carvalho, Esmeralda Ca-
bral, Paulo da costa, Catarina Costa Laranjeira e 
Eduardo Bettencourt Pinto. 
No que respeita aos autores luso-americanos, os 

consagrados Katherine Vaz, João Martins, Darrel 
Kastin e Frank X. Gaspar, entre outros, também 
figuram nesta obra que vem preencher um impor-
tante espaço no panorama da literatura da diás-
pora e contribuir para a divulgação e compreen-
são da obra de muitos autores luso-americanos e 
luso-canadianos. A antologia pode ser adquirida 
na Amazon (http://amzn.com/0996051120) ou 
através da Boavista Press: (https://www.creates-
pace.com/5014143).

antoLogia: escritores da
diásPora Portuguesa nos
estados unidos e no canadá

514•376•BOLA
514.376.2652

8042, boul. St-Michel
Montréal (Québec) 
H1Z 3E1
Satellite - Écran géant - Événements sportifs

PRATO 
DO DIA

POR APENAS

10 $
+ TaxaS

Segunda à quinta : 6AM - 10PM
Sexta : 6AM - 11PM
Sábado : 7AM - 11PM
Domingo : 9AM - 10PM

“HAPPY HOUR”
A hORA mAIs esPeRADA DA semAnA

DE QUaRTa à SExTa DaS 4 PM aS 7 PM
coM bUffET liVRE

à PaRTiR DE QUaRTa 11 DE noVEMbRo
Grande facilidade de estacionamento !
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a Lenda de são Martinho
em Portugal, o Outono e a chegada defini-

tiva do tempo frio são comemorados no 
dia 11 de novembro, dia de São Martinho. 
neste dia, um pouco por todo o país, comem-
-se sardinhas, assam-se castanhas, bebe-se vi-
nho novo e água-pé e, em alguns pontos do 
país, ainda há quem reúna familiares e ami-
gos à volta de uma fogueira ao ar livre. Mas 
poucos são aqueles que sabem qual o real sig-
nificado do Dia de São Martinho, ou mesmo o 
que é a água-pé.
São Martinho, também conhecido por S. Marti-

nho de Tours, cidade onde foi bispo, nasceu em 
Panónia, na Hungria, em 316 ou 317. Filho de 
um oficial romano, que lhe deu uma educação 
Cristã, fez estudos humanísticos em Pavia. Aos 
15 anos, Martinho foi para Itália e alistou-se no 
exército Romano tornando-se num corajoso ge-
neral, rico e poderoso. O nome de Martinho foi-
-lhe dado em homenagem a Marte, o Deus da 
Guerra e o protector dos soldados. Um dia, de 

regresso a casa, São Martinho cavalgava debaixo 
de forte tormenta. A chuva e o granizo caíam fu-
riosamente, o vento uivava e o frio parecia esma-
gar os ossos. Quando atravessava as montanhas 
dos Alpes, Martinho encontrou um mendigo es-
fomeado, mal agasalhado e gelado que lhe pedia 
esmola. O general ao ver o mendigo comoveu-
-se e como não tinha esmola para lhe dar, retirou 
o seu manto vermelho, espesso e quente que o 
protegia do frio e da chuva dando-lhe um gol-
pe de espada e dividiu em duas estendendo uma 
das partes ao mendigo e agasalhou-se o melhor 
que pôde para continuar o seu caminho. Apesar 
de mal agasalhado e a chover torrencialmente, 
Martinho continuou o seu caminho de regresso a 
casa, cheio de felicidade. Devido ao gesto de so-
lidariedade, Deus presenteou este gesto fazendo 
desaparecer a tempestade. Imediatamente o céu 
ficou azul e surgiu um sol de verão, cheio de luz 
e calor. O bom tempo continuou durante os três 
dias, tempo que levou o general a chegar ao seu 
destino, França. E assim todos os anos em No-
vembro somos presenteados com três magníficos 
dias de sol para que a memória dos homens não 
se esqueça do gesto que salvou a vida ao men-
digo. São Martinho abandonou o serviço militar 
aos 40 anos e ingressou na vida religiosa, tendo 
ido ao encontro de Santo Hilário, bispo de Poi-
tiers que lhe conferiu ordens sacras e lhe deu a 
oportunidade de entrar na vida religiosa. A sua 
intensa actividade pastoral valeu-lhe a alcunha 
de Apóstolo das Gálias e quando se tornou bispo 
de Tours, vivia como um monge, fora da cidade, 
num local modesto que mais tarde foi transfor-

mado num mosteiro.
Foi então no dia 11 de Novembro, dia que todos 

nós festejamos como o dia de S. Martinho, co-
mendo castanhas assadas quentinhas ou cozidas 
e bebendo um copo de água-pé ou jeropiga, do 
ano 297 que São Martinho morreu em Candes, 
França.
São MartinHo e o MaguSto
São Martinho é considerado como o santo dos 

bons bebedores. É nesta atura do ano que se faz 
a prova do vinho novo acompanhado das res-
petivas castanhas. É por tradição, no dia 11 de 
novembro que se prova o vinho novo e que se 
atestam as pipas. O vinho novo é especial uma 
vez que deve ser bebido antes do Verão, devido 
às suas características de fermentação.
Aliado aos festejos do dia de S. Martinho está 

também o tradicional magusto, tradição ainda 
mais antiga que a data consagrada a este santo. 
Os magustos começavam no dia 28 de Outubro, 
dedicados a S. Simão e duravam até ao S. Mar-
tinho.

cAncelAdo
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

PoLarização e Moderação

já aqui escrevi 
sobre polari-

zação, contudo 
julguei importante 

refletir novamente sobre este assun-
to. Vivemos atualmente num Mun-
do que se encontra cada vez mais 
dividido entre extremos opostos: o 
ocidente versus oriente, hemisfério 
norte versus hemisfério sul, terroris-
tas e extremistas versus moderados, 
esquerda política versus direita, libe-
ralismo versus conservadorismo, etc. 
A este fenómeno de divergência para 
extremos opostos costuma chamar-se 
polarização. Politicamente assistimos 
a este fenómeno nas recentes eleições 
federais do Canadá, onde o NPD que 
apostava conquistar eleitorado do 
centro perdeu de forma extraordiná-
ria por fuga dos votos do “centro” 
político para os liberais. Assistimos 
também ao mesmo fenómeno, numa 
expressão diferente pela dicotomia 
que dividiu as diversas forças políti-
cas entre esquerda e direita, nas re-
centes eleições em Portugal, onde a 
partir de agora qualquer eleitor que 
se apresente para votar jamais dei-
xará de considerar que o partido em 
que vota é apenas de esquerda ou 
direita, independentemente do nome 
que apresente. Verifico que este fe-
nómeno nasce no mais profundo da 
sociedade em função das suas carac-
terísticas humanas e dos desafios que 
enfrenta. Contudo as bases da polari-
zação têm vindo a desenvolver-se ao 
longo das últimas décadas e refletem 
o somatório das tendências, equili-
bradas ou desequilibradas, que todos 
os membros da sociedade possuem e 
que exercem ao longo do tempo atra-
vés da sua ação quotidiana no meio 
social. A título de exemplo, uma so-
ciedade constituída por membros de 
temperamento apaixonado e fleumá-
tico ou passivo vai necessariamente 
cultivar um certo sentimentalismo, 
nostalgia, interioridade, que está bem 
presente no género português. As-
sim, Portugal apresenta determinadas 
características de sociedade que são 
contrastantes com sociedades tam-
bém apaixonadas mas mais ativas ou 
agressivas, como o caso das sul ame-
ricanas. No entanto as características 
em si só não justificam a polarização 
pois a sociedade canadiana é dife-
rente da portuguesa e no entanto no 

mesmo momento exerceram a opção 
por uma franca polarização política. 
O factor primordial será por ventura 
o encontro das necessidades imedia-
tas e o trilhar do caminho rumo a um 
ideal que quase sempre ou muitas ve-
zes é deixado de lado pela intromissão 
dum certo oportunismo por parte dos 
dirigentes. Temos que atender que os 
dirigentes, e nisso incluo os órgãos 
diretivos das forças políticas, se por 
um lado defendem caminhos respei-
táveis, por outro acabam por cometer 
ações que comprometem o desenvol-
vimento salutar da sociedade. Na rea-
lidade, os dirigentes são o reflexo da 
sociedade, e a sociedade, de forma si-
milar a um individuo, vai aprendendo 
com a experiência. As virtudes e os 
desequilíbrios da sociedade refletem-
-se nos dirigentes, que por sua vez 
se vai refletir nas opções e ações que 
estes tomam no “terreno”. O choque 
pelas consequências vai repercutir-se 
na sociedade que por sua vez se irá 
repercutir nas suas próximas escolhas 
(leia-se eleições). Se esta oscilação 
é salutar dentro de determinados li-
mites, pode acarretar consequências 
gravosas se a oscilação é tal que leva 
toda uma sociedade para um extre-
mo, ou para dois extremos opostos 
ocorrendo uma polarização que pode 
ser tanto mais forte quanto mais di-
vergente forem estes extremos. O 
perigo espreita se esta polarização, 
antes de adicionar riqueza de ideias, 
apresenta-se como um confronto em 
que uma parte apenas pretende elimi-
nar a outra. O centro, assim esvazia-
do, perde os seus moderados para as 
fações extremas ameaçando o equi-
líbrio e o bom senso geral. Assim 
nasce muitas vezes o totalitarismo, 
tão presente de uma forma aberta ou 
mais oculta como objetivo em muitas 
forças políticas. Moderação foi uma 
das virtudes apontadas pelos antigos 
filósofos e sábios sendo reconhecida 
como um dos fatores de equilíbrio, 
sabedoria e felicidade. No próprio 
templo de Apolo em Delphi, antiga 
Grécia, onde existia o famoso oráculo 
de Delphi, havia uma inscrição, “Me-
den Agan”, ou seja, “Nada em exces-
so”. Muito provavelmente há uma 
necessidade de revisitar a História da 
Humanidade, não só para recordar 
antigos conceitos que no entanto são 
extremamente atuais pela sua intem-
poralidade, mas também pela neces-
sidade premente que as atuais socie-
dades revelam no seguimento de um 
caminho equilibrado.

jorge
Correia

JcorrEia@avozdEPortugal.coM

 

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 (EspAÇOs lImItADOs)

DAtAs: 20, 25 DE NOvEmbrO, 2015 DE 9h às 11h
tArDE: INglês básIcO  (EspAÇOs lImItADOs)

DAtAs: 18, 19, 23, 24 DE NOvEmbrO, 2015 DE 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

manhã: do 7 de dezembro até ao 24 de março de 2016
de segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: do 11 de janeiro até ao 2 de junho de 2016
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

governo de Passos e Portas
cai coM votos da esquerda

a moção de rejeição apresen-
tado pelo PS foi aprovada 

com os votos dos partidos da 
esquerda parlamentar. assim, o 
governo PSd/CdS é derrubado 
ao fim de uma semana e meia em 
funções. Seguem-se agora as mo-
ções do Be, do PCP e do Pev.
A moção de rejeição socialista ao 

Programa do Governo da coliga-
ção Portugal à Frente (PSD e CDS) 
foi aprovada com os votos favorá-
veis dos deputados do PS, BE, PCP 
e Verdes (PEV) e ainda de André 
Silva do PAN 
Já os deputados do PSD e do CDS 

votaram contra a moção de rejei-
ção. A moção foi aprovada com 
123 a favor e 107 votos contra.
Depois desta votação, o presiden-

te da Assembleia da República, 
Eduardo Ferro Rodrigues, anun-
ciou que seriam dispensadas as 
votações às moções de rejeição ao 

Programa do Governo que também 
haviam sido apresentadas pelo BE, 
pelo PCP e também pelos Verdes. 
Como tal, Ferro Rodrigues expli-

cou que já não “vale a pena” pro-
ceder às referidas votações, cujo 
efeito seria idêntico ao confirmado 
pela votação da moção apresentada 
pelo PS.
A aprovação desta moção de re-

jeição implica a demissão do Go-
verno que tomou posse no passado 
dia 30 de Outubro. Ferro Rodri-
gues notou isso mesmo ao citar o 
artigo relativo à aprovação de uma 
moção de rejeição cujo efeito é o 
da demissão do Governo. O presi-
dente da Assembleia da República 
acrescentou ainda que irá agora 
informar o Presidente da Repúbli-
ca, Cavaco Silva, do resultado da 
votação à moção de rejeição socia-
lista. 
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INglês básIcO: INfOrmAÇõEs pArA INscrIÇõEs
18, 19, 24, 25 & 26 DE NOvEmbrO DE 2015

DAs 9h às 11h E DAs 17h às 19h
custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)

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

Manhã de segunda à sexta-feira:
do 4 de janeiro até 4 de abril de 2016 das 8h45 às 12h45

tarde de segunda à quinta-feira:
do 4 de janeiro até 31 de março de 2016 das 17h30 às 21h30

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl uNIcAmENtE) é ExIgIDO:
• documentos de imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA NO (OrIgINAl uNIcAmENtE) é ExIgIDO:
Cartão de segurança médica ou Carta de condução ou Fatura Hydro
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tel.: 514.943.7907

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638 2615 place Chassé

tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

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

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

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contAbiliStA

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

www.acaixa.ca

SerViÇoS 
FinAnceiroS

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
10 de noveMBro de 2015

1 euro = Cad 1.436080
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
11 DE NOvEmbrO                      
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 pés e pernas
06:00 O direito e o avesso
06:51 Online 3
07:13 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:12 sociedade Civil
 pés e pernas
10:14 a praça
12:55 Jornal de desporto
13:19 Eixo norte sul
13:47 Hora dos portugueses
14:02 O preço Certo
15:00 telejornal
16:01 Online 3
16:17 agora nós
18:08 Zig Zag
18:45 Hora dos portugueses 
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3direto
20:34 palavra aos diretores
21:05 bem-vindos a beirais

21:49 Os nossos dias
22:30 grande Entrevista
23:24 telejornal açores
23:58 telejornal madeira
00:29 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
12 DE NOvEmbrO                      
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 Felicidade
06:00 grande Entrevista
07:00 Online 3
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 Felicidade
10:13 a praça
13:00 Jornal de desporto
13:30 Eixo norte sul
14:00 Hora dos portugueses
14:12 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 as palavras e os atos
16:05 agora nós

ProgrAmAÇão SemAnAl

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de très. Perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc lafontaine. disponível a 

01 Julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado por médicos. 

acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SerViÇoS

renovaçÕes ferreira inc.
servindo a coMunidade, fazeMos renova-
çÕes, casa de Banho, cozinhas, gyBroc, Pin-
turas, e Muito Mais.

estiMação gratuita
r. ferreira: 514-655-7168

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl
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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

emPregoS

somos uma família que fala inglês em Montreal 
e estamos à procura de uma governanta (babá) 
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis 
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos 
prontos a patrocinar e oferecer contratos se ne-
cessário. tarefas domésticas gerais, tomar conta 
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação, 
juntamente com o seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la
com mais detalhes.

AlugA-Se

aluga-se 31/2 perto do metro cremazie e o Marché
central, todo renovado. livre  imediatamente. 

514-331-1738

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

cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

Precisa-se de um trabalhador em ma-
nutenção geral de edifícios comerciais, 

deve ser desembaraçado e dinâmico para 
uma companhia de imóveis. bom salário 

para candidato com experiência.
t 514-355-7171 | info@plexon.ca

café a bola
Precisa-se de pessoa para servir à 
mesa e trabalhar no bar. deve falar 
português e francês. 438-879-9926

vende-se o aparelho “android”, roku e click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e ou-
tros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.

desloco-me para instalação. 514-267-8766

Vende-Se

ANtóNIO AugustO gEcA
1950 – 2015

Faleceu em Laval, no dia 10 de 
novembro de 2015, com 65 anos 
de idade, antónio augusto de melo 
geca, natural de ponta delgada, 
são miguel, açores.
Deixa na dor os seus filhos Silva-
no, mike, bobby, roberto e tony, 
os/as irmãos/ãs José (marta), Luís 
(adelaide), silvano, ana maria 
(augusto) e maria albertina mo-
niz), os/as sobrinhos/as, os/as pri-
mos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Magnus PoiriEr inc 
7388 boul. viau, Montréal
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues   
cel. 514-918-1848
O velório tem lugar no sábado dia 14 de novembro de 
2015, das 14h às 17h e das 19h às 22h. será celebrada 
nesse mesmo dia, uma cerimónia de corpo presente, 
no complexo funerário magnus poirier. a sepultura terá 
lugar numa data posterior, na intimidade dos seus fami-
liares, ao 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.

†

†

†

mArIE-jOséE DrOuIN
1966-2015

Faleceu em montreal, no dia 7 de 
novembro de 2015, com 49 anos, 
a sra. marie-Josée drouin, natu-
ral de montreal, depois de uma 
longa luta ao câncro.
deixa na dor, seu mariado mario 
Reis, seu filho Alexandre, sua 
filha Valérie, seu pai Georges 
drouin, sua mãe ginette tessier, 
seus sogros artur reis e Felicida-
de sousa, seu irmão marc drouin 
(Josée brunet), sua cunhada ma-
ria reis (benoit demers), seu cunhado normand reis 
(sara Freve), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
2159 boul. st-Martin, E., laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será, amanhã, 12 de novembro de 2015 
das 14h às 22h. uma missa terá lugar, quinta-feira as 
19h30, na capela do mausoléu st-martin. Em vez de 
flores, um donativo à sociedade canadiana do câncro 
será apreciada.
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.

mANuEl ANtóNIO rApOsO
Faleceu em Laval, no dia 8 de 
novembro de 2015, com 53 anos, 
o sr. manuel antónio raposo, 
natural de Calheta, cidade de 
ponte delgada, são miguel.
deixa na dor sua mãe maria 
Fernanda benevides, sua 
irmã maria Eduarda (Carlos 
gouveia), sobrinhos/as brian, 
nathalie, suzanne (Jonathan), 
Heloise, Logan, Lucas e samuel, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
2159 boul. st-Martin, E., laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será hoje, quarta-feira, 11 de novembro 
de 2015, das 8 às 9h30. será celebrada a missa de 
corpo presente às 10h na igreja santa Cruz. vai ser 
sepultado no cemitério st-François d’assise. renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia que será 
sábado, 14 de novembro, às 18h30, na igreja santa 
Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

mArIA mAchADO
Faleceu em Laval, no dia 7 de 
novembro de 2015, com 91 
anos, a sra. maria machado, 
natural de matriz, cidade da ri-
beira grande, são miguel, aço-
res, esposa do já falecido do sr. 
José rego.
Deixa na dor sua filha Teresinha 
(José Pereira Couto) seu filho 
José manuel (pierrette bisson), 
seus/as netos/as ricardo (an-
nie), Louis philippe (valérie), 
martin (natalie) e Jean-Fran-
çois, suas bisnetas mélanie, Eli-
se, Juliette, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
2159 boul. st-Martin, E., laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, sexta-feira, 13 de novembro, das 
19h às 22h e sábado das 8h30 às 10h. uma missa será 
celebrada, sábado as 10h, no salão do Complexo. vai 
ser sepultada no cemitério st-vincent-de-paul, em La-
val. Em vez de flores, um donativo para uma fundação 
da vossa escolha.
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.

†

† rOsA cArDOsO
Faleceu em montreal, sábado 
10 de novembro de 2015, com 
a idade de 71 anos a sra. rosa 
Cadoso, natural da vila das Lajes, 
terceira, açores.
deixa na dor seu esposo ma-
nuel de Oliveira, seus filhos/a 
manuel Fernando, Francisco, 
Luciano e Elizabeth e seus con-
jugues. seus netos/as steven, 
Elizabeth, vanessa, andrew, 
samantha, shawn, matthew, Lu-
ciano Jr, Christopher, sheila-ro-
se, O’brian, Leandro e seus conjugues. seus bisnetos 
Kaylan e deven. seus irmão paulino (maria), sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
2159 boul. st-Martin, E., laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, quinta-feira, 12 de novembro, das 
14h às 17h e das 19h às 22h. será celebrada a missa 
de corpo presente às 10h na igreja santa Cruz. vai ser 
sepultada em cripta no mausoléu st-martin. renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia que será 
domingo, 15 de novembro, às 11h30, na igreja santa 
Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

† rObErtO rEIs sIlvA
Faleceu em montreal, 
sábado 31 de outubro de 
2015, com a idade de 52 
anos o sr. roberto reis 
silva, natural de montreal.
deixou na sua dor 
sua esposa Jennifer 
McDougall, seus filhos 
Jordan, Eric, adrianne e 
Jake, seus pais aurora 
reis silva e José silva, 
seu irmão garry, e suas 
irmãs susan (peter 
martin), dorathe, nancy 
(ivo machado).
as famílias silva, reis, e 
mcdougall vem por este 
meio agradecer a todas 
as pessoas pelo vosso 
conforto neste momento 
de dor. 
Que sua alma repousa em paz e no eterno descanso no 
paraíso de deus.
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.
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cArNEIrO: Carta dominante: a roda da Fortuna, que 
significa Sorte. Amor: Dê atenção à sua família. Seja um 
bom professor, eduque para que os mais jovens tenham 
uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.

saúde: vigie a tensão arterial. dinheiro: Elimine gastos supér-
fluos. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
viagem inesperada amor: as relações afetivas atraves-
sam um período de estagnação. Quem sabe proteger-se 
das emoções negativas aprende a construir um futuro 

risonho! saúde: Faça caminhadas e passeios. dinheiro: possi-
bilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as 
mudanças a este nível. números da sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
principio do amor, grande alegria. amor: as pessoas mais 
próximas podem estar a necessitar de si. reúna a sua fa-
mília com o propósito de falarem sobre os problemas que 

vos preocupam, juntos encontrarão as soluções de que precisam. 
saúde: problemas relacionados com varizes. dinheiro: pode re-
ceber dinheiro extra. números da sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta dominante: 3 de Copas, que sig-
nifica Conclusão. Amor: Dinamize a sua relação. Nunca 
perca a esperança nas pessoas, invista nelas! saúde: Em 
boa fase. dinheiro: pode conseguir uma promoção. nú-

meros da sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa 
vigilante e atento. amor: revele os seus desejos à sua ca-
ra-metade, a sua relação sexual melhorará bastante. Que 
a sua Estrela-guia brilhe eternamente! saúde: Estável. di-

nheiro: melhore o relacionamento interpessoal.
números da sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: O Louco, que significa Excen-
tricidade. amor: Quebre a rotina, use a criatividade para 
expressar o que sente. Que o seu olhar tenha o brilho do 
sol! saúde: Cuide do seu lado espiritual. dinheiro: não se 

esqueça das contas por pagar. números da sorte: 7, 18, 19, 26, 
38, 44

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. amor: visite familiares que já não vê há algum 
tempo. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama! saúde: Consulte o oftalmologista. dinheiro: tenha 

cautela. números da sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 10 de Copas, que signifi-
ca Felicidade. Amor: Não dê confiança a quem não conhe-
ce. não perca o contacto com as coisas mais simples da 
vida. saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudi-

ciais. aprenda a descansar mais. dinheiro: situação equilibrada 
em termos profissionais e financeiros. Números da Sorte: 4, 9, 
11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. amor: não seja orgulhoso. não se deixe manipular 
pelos seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo 
para a reconciliação! saúde: agasalhe-se bem. dinheiro: 
Cuidado com os gastos supérfluos. 

números da sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, domínio. amor: não dê ouvidos a terceiros. a felici-
dade é de tal forma importante que deve esforçar-se para 
a alcançar. saúde: tenha atenção com os ouvidos. dinhei-

ro: pense bem antes de fazer investimentos. 
números da sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
perda/ Falha. amor: momentos divertidos em família. Que 
tudo o que é belo seja atraído para junto de si! saúde: O 
seu sistema imunitário não anda muito bem. dinheiro: não 
é um período favorável para despesas, procure evitá-las.

números da sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: A Morte, que significa Reno-
vação. amor: proteja-se contra intrigas. seja verdadeiro, 
a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. 
saúde: não coma demasiados doces. dinheiro: vigie a 

sua conta bancária. números da sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

horóScoPo Maria heLena Martins

SudoKu

1

9

3

1

PAlAVrAS cruzAdAS

Solução

hOrIzONtAIs: 1. batel, éden. 2. atenuar, Ele. 3. marginar, Eu. 4.aroma, 
ir. 5.Oral, sapato. 6. irar, Limo. 7.abanei, nora. 8. no, avena. 9. um, re-
negado. 10. aba, regelar. 11. Loio, amara.
vErtIcAIs: 1. bambo, anual. 2. ata, ribombo. 3. ter, ara, ai. 4. Engala-
nar. 5. Luir, rever. 6. anos, iene. 7. ramal, nega. 8. rapinagem. 9. de, 
amo, ala. 10. Eleitor, dar. 11. neuro, agora.

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

9 4
25

6 58

64

3

27 9

91

8
7

8
3

8

2
9

hOrIzONtAIs: 1. pequeno barco. paraíso terreal no 
qual,segundo o génesis, viveram adão e Eva. 2. diminuir 
a gravidade ou a culpa (fig.). A pessoa ou coisa masculi-
na de que se fala. 3. Compassar as margens do papel. a 
minha pessoa. 4. Essência odorífera. passar de um lugar 
a outro. 5. verbal. peça de calçado que cobre só o pé. 6. 
Enfurecer. planta da família das algas. 7. sacudi. Enge-
nho para tirar água dos poços, cisternas, etc. 8. Contr. da 
prep. em com o art. def. o. Antiga flauta pastoril. 9. A uni-
dade. aquele que renega a sua religião. 10. parte inferior 
ou pendente de certas peças de vestuário. Congelar. 11. 
azulado. navega ao largo. 
vErtIcAIs: 1. Frouxo, lasso. Que se paga ao ano. 2. re-
lato, escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto 
se tratou numa sessão, reunião ou assembleia. Estrondo 
produzido pelo trovão. 3. possuir. altar cristão. grito de 
dor ou de alegria. 4. Pôr galas em. 5. Purificar. Fazer a 
revisão de. 6. aniversário natalício. unidade monetária 
do Japão. 7. Lanço secundário de estrada ou caminho 
de ferro. recusa. 8. Conjunto de roubos. 9. designa dife-
rentes relações, como posse, matéria, lugar, providência 
(prep.). dono da casa em relação aos criados. Fileira. 10. 
aquele que elege. Oferecer. 11. nervo. presentemente.

2

3
6
1 5

8

o draMa dos refugiados

todo este triste drama é causado por uma 
seita inconsciente e fanáticos religiosos 

que estão a obrigar milhares senão milhões de 
seres humanos  (incluindo idosos e crianças), 
a se refugiarem noutros países – longe des-
ses assassinos que, por onde passam, matam 
e destroem tudo, até monumentos históricos 
são destruídos, para que não haja mais vestí-
gios de quem por ali tenha passado ou vivido, 
que é o caso de outros impérios europeus. 
E o que faz esta Europa que vive em Bruxelas?, 

para travar o avanço destes inconscientes... Faz 
conferências de imprensa diárias ao meio-dia, 
reúne em cimeiras com pompa e circunstância, 
como se do encontro a uma mesa de vários ho-
mens, investidos no cargo de ministro, saísse 
o futuro do Mundo. Na outra Europa, na outra 
parte, as decisões de Bruxelas, segundo algumas 
opiniões, soam a palavras vãs, algo distantes; 
tardam a concretizar-se ou carecem de mecanis-
mos efetivos para acontecer. Uma Europa nóma-
da e acossada de milhares de homens, mulheres 
e crianças: deslocam-se ao sol e à chuva, em-
purrados pela guerra. E esbarram em fronteiras 
fechadas, muros, vedações de arame farpado – 
militares e polícias a empurrá-los sempre para 
um outro destino desconhecido.
As imagens parecem irreais, de filmes de arqui-

vos de outros tempos, de má memória, nesta Eu-
ropa a perder o sentido primordial da solidarie-
dade. Não, não estamos a visualizar imagens de 
arquivo... Vemos, ouvimos e lemos as imagens 
desta Europa do arame farpado, das centenas de 
refugiados que já perderam a vida no Mediter-
râneo em embarcações clandestinas e inseguras. 
A Europa não deve ignorar a crua realidade do 

que se está a passar no Velho Continente. Quem 
ouve os dirigentes europeus – reunidos para mais 
uma cimeira – é tentado a acreditar que a solução 
está em curso. Ingenuidade nossa. Os números 

estão à vista e são da própria Comissão Euro-
peia: até ao dia 23 de outubro, tinham sido ins-
talados 68 refugiados em países de acolhimento, 
sobretudo na Finlândia e na Suécia. Sim, esses 
mesmos colocados num avião em Roma, debai-
xo dos holofotes das televisões, dando a ideia 
de que o processo estava, finalmente, em curso. 
Pouco mais aconteceu desde essa data. Agora já 
são 86 os refugiados acolhidos, seres humanos, 
fugidos à fome e à guerra. E como eles, muitos 
milhares de milhares amontoados nos Balcãs. A 
última cimeira decidiu que acolherá mais 100 
mil – metade ficará na Grécia. É apenas uma 
promessa...
Em 1915, há exatamente 100 anos, Sonia De-

launay, também ela refugiada, dizia a um jornal 
de Vila do Conde – terra da luz intensa que a 
protegeu da guerra a grassar na Europa – que “os 
políticos não estão a atuar, olham apenas para os 
seus próprios interesses”. A pintora modernista 
alerta: Vê a fome a crescer e “os esfomeados, um 
dia, também se revoltam”.
Ouvimos as palavras da pintora das cores lumi-

nosas, sentada numa sala branca, a ver a expo-
sição que assinala os 100 anos da sua passagem 
por Vila do Conde. O tempo existiu? As palavras 
de Sonia são de hoje: e isso apenas nos faz lem-
brar que, a velha Europa de hoje, não aprendeu 
com as tragédias do passado para efetivamente 
resolver os problemas de milhares e milhares  de 
refugiados que atualmente já chegaram à velha 
Europa.
Sem os outros seres humanos, a VIDA, o 

AMOR e a FELICIDADE, não passam de uto-
pias. Estamos todos interligados por uma infini-
dade de fios ou, como diz o povo, somos todos fi-
lhos deste planeta. Somos todos seres humanos. 
Por isso, uma vida depende doutra e nenhuma se 
desenvolve sem as outras. Obrigado CANADÁ 
e CANADIANOS, por em 1958, me terem acei-
tado tal como era e como ainda sou, tendo deixa-
do para trás o país que me viu nascer... Tenham 
todos um dia FELIZ.

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

AstrólOgO – grANDE méDIum vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, 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; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395 fAlO pOrtuguês

auguSto MaCHado
aMachado@avozdEPortugal.coM
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reCeita da SeMana

ingredientes:

PreParação:

Mignon conquistador

Numa panela com 2 colheres (sopa) de margarina sem sal, refogue 3 dentes de alho amas-
sados e 1 cebola média picadinha, até dourar. Acrescente 800 g de filé mignon (ou 800 g 

de coxão mole), cortado em cubinhos e refogue mais um pouco até soltar o seu suco (por cerca de 
5 min). Em seguida, junte 1 1/2 tablete de caldo de carne e o suco de 2 limões. Cozinhe em fogo 
brando até a carne amolecer (por mais ou menos 5 min).
Obs.:se fizer com coxão mole, nesta etapa coloque junto 500 ml de água para a carne cozinhar.
Quando a carne estiver macia, retire-a aos poucos, com auxílio de uma escumadeira, de forma 
que o caldo continue na panela. Peneire sobre este molho 1 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo 
mexendo até engrossar. Acrescente 1 lata de creme de leite com soro. Desligue o fogo e reserve.
Para a montagem
Num refratário (23 cm x 22 cm x 4 cm), monte 1 camada de filé mignon (ou coxão mole) co-

zido, 200 g de champignons laminados, 300 g 
de palmito cortado em rodelas, 1 lata de milho 
verde escorrido, 150 g de azeitonas pretas cor-
tadas em rodelas, molho reservado, 2 copos de 
requeijão cremoso.
Leve ao forno pré-aquecido a 200ºC por 15 min 
para gratinar.

2 colheres (sopa) de margarina sem sal; 3 dentes de alho amassados; 1 cebola média 
picadinha; 800 g de filé mignon cortado em cubinhos (ou 800 g de coxão mole); 1 1/2 

tablete de caldo de carne esfarelado; Suco de 2 limões; 1 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo. 1 
lata de creme de leite com soro. Para a montagem: Filé mignon (ou coxão mole) cozido; 200 g 
de champignons laminados; 300 g de palmito cortado em rodelas; 1 lata de milho verde escorrido; 
150 g de azeitonas pretas cortadas em rodelas. Molho reservado: 2 copos de requeijão cremoso.

1 hOrA
5 pOrÇõEs

o impacto perdeu por 3-1 
no segundo jogo da meia 

final da associação de Este 
frente ao Crew de Columbus 
no ohio. 

Um jogo um pouco aquém das expectativas 
para os homens de Mauro Biello. O Impacto 
entrou mal no jogo e sofreu perto do quarto de 
hora de jogo o 1-0 pelo sempre perigoso Kei 
Kamara. Um cruzamento da direita em que Di-
lly Duka vê jogar e que Laurent Ciman é batido 
pela investida de Kamara, Bush nada podia fa-
zer. O Impacto começou a reagir aos 35 minutos 
depois de varias tentativas de Bernier, Donadel 
e Piatti. Duka conseguiu o empate na sequen-

cia de um pontapé de canto em que o jogador 
do Impacto está em posição irregular. 1-1 é o 
resultado ao intervalo e tudo era possível para 
o Impacto. Era preciso muita cabeça na segun-
da parte e muita calma. Isto tudo aconteceu na 
segunda parte, só que a equipa ia adormecendo 
quando mais o jogo progredia. 
O inevitável aconteceu pelos pés de Finlay 

no ressalto de um remate de recém entrado e 
antigo jogador do Impacto Jack MacInerney. 
Infelizmente desta vez era Finlay que estava 
em posição irregular, mesmo Jack Mac estava 
mesmo em cima da linha se não for fora de jogo 
também. Antes deste golo, um momento eufó-
rico para o Impacto em que Ciman comete uma 
falta muito duvidosa dentro da aérea quando a 
bola está bastante longe de Finlay. Bush con-
segue o impensável e defende o remate dos 11 
metros de Kamara. 
O Impacto consegue respirar para mais uns 

minutos. O prolongamento era o destino traça-
do para o onze montrealense. No prolongamen-
to, o Impacto teve boas oportunidades de golo 
na primeira parte mas ficou sem acertar no alvo. 
Na segunda parte, Kei Kamara estragou as es-
peranças de todos nós. Fez o 3-1 para o Crew 
de Columbus e só um golo para o Impacto os 
podia atirar para os penalties. Infelizmente esse 
golo nunca surgiu embora Piatti teve a melhor 
oportunidade de golo quando Venegas o isolou 
mas o astro argentino atirou muito por cima da 
baliza de Clarke. Acabou assim a caminhada do 
Impacto nos playoffs da MLS. 
Uma equipa com muita coragem que teve uma 

época complicada com altos e baixos, mudan-
ças de treinadores, etc. Foi sem dúvida uma 
época muito emocionante para todos os ama-
dores do desporto rei na cidade. E dizer que a 
época começou com uma epopeia na Liga dos 
Campeões, com um miúdo de 22 anos a fa-

zer vibrar mais de 50 000 pessoas nos Estádio 
Olímpico. Vários foram os momentos em que 
este grupo nos fazer sonhar. O 1-1 no Estadio 
Azteca e marcar o primeiro golo em casa no se-
gundo jogo. Mudança de treinador pelo meio, a 
chegada de uma lenda do futebol mundial que 
veio endiabrar o Estádio Saputo. Drogba veio 
entusiasmar os adeptos e o estádio foi enchendo 
cada vez mais e o Impacto voltava a ter grandes 
jogos em casa com um ambiente incrível. 
O jogo frente ao Toronto FC foi dos melhores 

jogos a nível de ambiente ao qual me foi per-
mitido de assistir. 20 000 pessoas de pé o jogo 
todo e puxar pela equipa foi inesquecível. Res-
ta agora esperar que na próxima época Mauro 
Biello regresse como treinador, que os astros se 
alinhem para que Romero e Justin Mapp não se 
lesionem com tanta frequência, que Porter ve-
nha acompanhar Drogba no ataque, que Piatti 

iMPact: o fiM de uM sonho
daniel loureiro

dlourEiro@avozdEPortugal.coM seja um grande 10, que Bernier tenha a mesma 
paixão que nos últimos jogos, que Reo-Coker e 
Donadel sejam o pulmão da equipa, que Ciman 
e Cabrera continuem a formar a melhor dupla 
de centrais da história do clube na MLS, que 
Oyongo continue virado para a frente e que 
Donny Toia seja outra vez Donny Toia, um jo-
gador com um enorme coração e muita garra. 
Ele foi sem dúvida a maior surpresa para mim 
este ano. 
Que o próximo ano seja recheado de sucesso 

mas que desta vez haja uma taça para erguer no 
final. Obrigado Impacto por este época mara-
vilhosa e que aproveitem bem as férias porque 
foram merecidas. 
o impacto faz parte da paisagem da cidade 

e que agora se dê mais importância ao fute-
bol porque este tem muita classe pelos lados 
da rua viau. 
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30/12 grp.b Oriental - moreirense 
 grp.C sporting - paços Ferreira 
 grp.C portimonense - arouca 
 grp.a Famalicão - Feirense 
 Grp.B Benfica - Nacional 
 grp.d braga - belenenses 
 grp.d Leixões - rio ave 
 grp.a FC porto - marítimo 
20/01 Grp.B Oriental - Benfica 
 grp.a Famalicão - FC porto 
 grp.a Feirense - marítimo 
 grp.b moreirense - nacional 
 grp.C portimonense - sporting 
 grp.d Leixões - braga 
 grp.d rio ave - belenenses 
 grp.C arouca - paços Ferreira 
27/01 Grp.B Moreirense - Benfica 
 grp.C arouca - sporting 
 grp.C paços Ferreira - portimonense 
 grp.b nacional - Oriental

grupO A
  J p
1-real madrid 4 10
2-paris sg 4 7
3-s. donetsk 4 3
4-malmö 4 3
grupO b
  J p
1-man. united 4 7
2-psv 4 6
3-Wolfsburg 4 6
4-CsKa moskva 4 4

grupO c
  J p
1-Benfica 4 9
2-atlético madrid 4 7
3-galatasaray 4 4
4-astana 4 2
grupO D
  J p
1-manchester City 4 9
2-Juventus 4 8
3-sevilla 4 3
4-b. m’gladbach 4 2

grupO E
  J p
1-barcelona 4 10
2-roma 4 5
3-b. Leverkusen 4 4
4-batE borisov 4 3

grupO f
  J p
1-bayern münchen 4 9
2-Olympiacos 4 9
3-dinamo Zagreb 4 3
4-arsenal 4 3
grupO g
  J p
1-FC porto 4 10
2-Chelsea 4 7
3-dynamo Kyiv 4 5
4-maccabi tel aviv 4 0
grupO h
  J p
1-Zenit 4 12
2-valencia 4 6
3-gent 4 4
4-Lyon 4 1

ÚltImOs rEsultADOs
tel aviv 1-3 FC porto

Chelsea 2-1 dynamo Kyiv
Lyon 0-2 Zenit

gent 1-0 valencia
Olympiacos 2-1 d. Zagreb
b. münchen 5-1 arsenal

barcelona 3-0 batE borisov
roma 3-2 bayer Leverkusen
b. m’gladbach 1-1 Juventus
sevilla 1-3 manchester City

Benfica 2-1 Galatasaray
real madrid 1-0 paris sg

s. donetsk 4-0 malmö
man. united 1-0 moskva

psv 2-0 Wolfsburg
astana 0-0 atlético madrid

mElhOr mArcADOr
Jogador J g 
1-ronaldo  4 5
2-a. dzyuba 4 4
2-t. müller 4 4
2-C. Hernández 4 4
2-robert L. 4 4
6-a. mehmedi 3 3

grupO A
  J p
1-molde 4 10
2-Fenerbahçe 4 5
3-ajax 4 3
4-Celtic 4 2
grupO b
  J p
1-FC sion 4 8
2-Liverpool 4 6
3-bordeaux 4 3
4-rubin Kazan 4 2

grupO c
  J p
1-b. dortmund 4 10
2-FK Krasnodar 4 7
3-paOK 4 3
4-FK Qäbälä 4 1
grupO D
  J p
1-napoli 4 12
2-midtjylland 4 6
3-Club brugge 4 4
4-Legia Warszawa 4 1

grupO E
  J p
1-rapid Wien 4 12
2-villarreal 4 9
3-plzen 4 3
4-dinamo minsk 4 0

grupO f
  J p
1-braga 4 9
2-slovan Liberec 4 7
3-marseille 4 6
4-FC groningen 4 1
grupO g
  J p
1-Lazio 4 10
2-saint-étienne 4 7
3-dnipro 4 4
4-rosenborg 4 1
grupO h
  J p
1-Lokomotiv 4 8
2-besiktas 4 6
3-sporting 4 4
4-skenderbeu 4 3

grupO I
  J p
1-FC basel 4 9
2-Fiorentina 4 6
3-Lech poznan 4 4
4-belenenses 4 4

grupO j
  J p
1-tottenham 4 7
2-monaco 4 6
3-Karabakh 4 4
4-anderlecht 4 4
gruPo K
  J p
1-schalke 04 4 8
2-sparta praha 4 6
3-asteras tripolis 4 4
4-apOEL 4 3
grupO l
  J p
1-athletic 4 9
2-partizan 4 6
3-FC augsburg 4 6
4-aZ alkmaar 4 3

euroPA leAgueligA doS cAmPeõeS

o lusitano Futsal Clube 
voltou a perder no últi-

mo domingo frente ao Cinque 
Stelle FC por 7-3. isto depois 
de estar a vencer pelo marca 

de 3-0. 
O Lusitano entrou muito bem na partida com 

muita fome e com vontade de controlar a par-
tida. Renan Dias Manini fez o primeiro para os 
«tugas», ele que bisou pouco tempo antes do in-
tervalo. Os homens treinados por David Ribeiro, 
Kevin Antunes estando fora por compromissos 
profissionais, abriram a segunda parte da melhor 
maneira com um golo de Benjamin Fonseca, este 
ampliou a vantagem para 3-0. A partir de aí, as 
coisas complicaram-se muito para o Lusitano. 
Dois golos de rajada em que a defesa está mal 
posicionada voltaram a dar esperança ao Cinque 
Stelle. O 3-3 chegou depois de 8 minutos joga-
dos na segunda parte. Depois do jogo David Ri-
beiro admitiu que devia ter tomado um tempo de 
desconto depois do 3-2 mas que não o fez porque 

acreditava na recuperação da equipa e tinha con-
fiança nos homens em campo. O 4-3 so não che-
gou logo a seguir porque o guarda-redes Shawn 
Galego do Couto fez uma defesa do outro mun-
do de uma só mão depois de um remate rasteiro. 
Este que ficou mal na fotografia no 3-3 em que 
um remate de meio-campo o traiu do lado direi-
to. A bola entrou encostada ao poste. Depois do 
jogo este admitiu que não viu o esférico partir o 
que o traiu. A partir do 5-3 o Lusitano começou a 
baixar os braços e entrou em jogadas individuais 
que não iam a lado nenhum. O 6-3 chegou de um 
bola perdida a meio campo em um desses lances 
e que proporciona um 2 para 1 frente ao guarda-
-redes. Em conversa, o treinador David Ribeiro 
disse “precisamos continuar a treinar e que de-
vagarinho as coisas vão ao sítio. Muitos destes 
jogadores nunca jogaram juntos e alguns deles 
nunca no futsal. Com prática tudo vai o sítio”. O 
próximo jogo é no dia 15 de Novembro às 16h45 
frente ao Lakeshore. O Lusitano gostava de con-
vidar a comunidade a vir assistir aos jogos com 
entrada livre no Pensionnat Saint-Nom-de-Ma-
rie no 628 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine. 

Lusitano futsaL cLuBe voLtou a Perder
dlourEiro@avozdEPortugal.coM

“Bruno de carvaLho não
vaLe nada. É uMa Pessoa
seM PaLavra”
Presidente do Arouca não quis revelar o que se 

passou entre ele e o líder do Sporting. Carlos 
Pinho, presidente do Arouca, dirigiu duras pala-
vras a Bruno de Carvalho. Depois do final de jogo 
conturbado entre as duas equipas no domingo, 
que terminou com a vitória dos ‘leões’, o líder 
arouquense não quis revelar a razão das suas de-
clarações, mas garantiu que o dirigente do Spor-
ting “não tem palavra”. Não falo com pessoas que 
não têm palavra. Tenho todas as razões para dizer 
que é um homem sem palavra, tenho motivos para 
falar assim e ele sabe o motivo. É uma pessoa que 
não merece a minha palavra. Sou uma pessoa que 
ama o futebol e não ando aqui com interesse, mas 
tenho palavra. E essa pessoa não vale nada”, rei-
terou em declarações à rádio TSF. Carlos Pinho 
fez ainda a análise a alguns lances do jogo entre 
Arouca e Sporting e mostrou-se insatisfeito com 
decisões tomadas pelo árbitro da partida, Cosme 
Machado. “Houve um penálti claro que o árbitro 
não marcou a favor do Arouca.

invenciBiLidade do ‘dragão’ É exeMPLo na euroPa

FC Porto é a única equipa invicta nos maiores 
campeonatos europeus. Este domingo, com 

a vitória sobre o V. Setúbal, o FC Porto manteve 
a sua invencibilidade em todas as competições 
esta época. 
Desta forma, a equipa de Julen Lopetegui tor-

nou-se na única equipa sem qualquer derrota, 
entre os clubes dos quinzes países com o melhor 
ranking na UEFA. A única equipa que se manti-
nha invicta, juntamente com os ‘dragões’, era o 
Real Madrid, que ontem foi derrotado no reduto 
do Sevilha, por 3-2. Com um registo perto dos 
‘azuis e brancos’, está o Bayern de Munique e o 
Olympiakos, treinador por Marco Silva, que não 
conhecem o sabor da derrota nas competições 

internas, contudo já foram batidos nas competi-
ções europeias, em concreto, na Liga dos Cam-
peões. Já o FC Porto, apesar de se encontrar na 
segunda posição do campeonato português (a 
cinco pontos do Sporting, mas com menos um 
jogo), conta com um registo imaculado, tanto 
nas competições internas, como nas externas – 
em 14 jogos, os ‘dragões’ somam 10 vitórias e 
quatro empates. 
À imagem do FC Porto, o único clube invicto 

encontra-se no Chipre, um país que se encontra 
na 18ª posição do ranking da UEFA. No entanto, 
o Anorthosis Famagusta não tem qualquer derro-
ta, mas também não se encontra a participar em 
nenhuma prova internacional.
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1-FC Porto B 33 15 10 3 2 34 19
2-Sporting B 28 15 8 4 3 23 15
3-Desp. Aves 25 15 7 4 4 17 12
4-Feirense 24 15 5 9 1 19 16
5-Portimonense 24 15 6 6 3 23 21
6-Chaves 24 15 6 6 3 18 13
7-Atlético CP 22 15 6 4 5 15 13
8-Freamunde 22 15 6 4 5 15 11
9-Farense 20 14 6 2 6 17 15
10-Ac. Viseu 20 15 5 5 5 14 17
11-Benfica B 20 15 6 2 7 19 19
12-V. Guimarães B 20 15 5 5 5 16 18
13-SC Braga B 20 15 5 5 5 16 16
14-Gil Vicente 19 15 5 4 6 19 17
15-Famalicão 19 14 4 7 3 18 17
16-Penafiel 19 15 5 4 6 16 20
17-Varzim 19 15 5 4 6 17 20
18-Sp. Covilhã 17 14 4 5 5 12 18
19-Santa Clara 17 15 5 2 8 15 17
20-Mafra 17 14 4 5 5 11 11
21-Olhanense 16 14 4 4 6 12 16
22-Oriental 12 15 3 3 9 17 24
23-Leixões 11 14 2 5 7 12 19
24-UD Oliveirense 9 15 1 6 8 11 22

  P J V E D GM GS

1-Sporting 26 10 8 2 0 19 5
2-FC Porto 21 9 6 3 0 18 4
3-Braga 20 10 6 2 2 17 4
4-Benfica 18 9 6 0 3 22 7
5-Rio Ave 18 10 5 3 2 17 12
6-Paços Ferreira 14 10 4 2 4 9 12
7-Marítimo 14 10 4 2 4 14 16
8-V. Setúbal 14 10 3 5 2 16 14
9-Estoril Praia 14 10 4 2 4 9 12
10-Belenenses 13 10 3 4 3 12 22
11-Arouca 12 10 2 6 2 8 8
12-Nacional 11 10 3 2 5 7 9
13-V. Guimarães 10 10 2 4 4 7 14
14-Boavista 9 10 2 3 5 5 11
15-Moreirense 7 10 1 4 5 8 15
16-U. Madeira 6 8 1 3 4 3 6
17-Académica 6 10 1 3 6 5 16
18-Tondela 5 10 1 2 7 5 14

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
Estoril praia 1-1 académica
v. guimarães 0-1 nacional

Benfica 2-0 Boavista
marítimo 3-2 rio ave

moreirense 2-0 p. Ferreira
FC porto 2-0 v. setúbal

arouca 0-1 sporting
belenenses 2-1 tondela
 u. madeira 0-1 braga

PróximA jornAdA
27/11 nacional 15:30 marítimo
28/11 setúbal 12:00 u. madeira
  boavista 13:30 guimarães
  tondela 15:45 FC porto
29/11 académica 11:00 arouca
  rio ave 11:00 moreirense
  p. Ferreira 14:15 E. praia
30/11 sporting 14:00 belenenses
  Braga 16:00 Benfica

oS melhoreS mArcAdoreS dA ligA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [benfica]  9  8
2-islam slimani [sporting]  10  7
3-dyego sousa [Marítimo]  9  6

 p j v E D
1-Manchester city 26 12 8 2 2
2-arsenal 26 12 8 2 2
3-Leicester City 25 12 7 4 1
4-man. united 24 12 7 3 2
5-tottenham 21 12 5 6 1
6-West Ham 21 12 6 3 3
7-southampton 20 12 5 5 2
8-Crystal palace 19 12 6 1 5
9-Everton 17 12 4 5 3
10-Liverpool 17 12 4 5 3
11-Watford 16 12 4 4 4
12-stoke City 16 12 4 4 4
13-West bromwich 14 12 4 2 6
14-swansea City 13 12 3 4 5
15-norwich City 12 12 3 3 6
16-Chelsea 11 12 3 2 7
17-newcastle 10 12 2 4 6
18-aFC bournemouth 8 12 2 2
19-sunderland 6 12 1 3 8
20-aston villa 5 12 1 2 9

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - clASSiFicAÇão

 p j v E D
1-fiorentina 27 12 9 0 3
2-internazionale 27 12 8 3 1
3-roma 26 12 8 2 2
4-napoli 25 12 7 4 1
5-sassuolo 22 12 6 4 2
6-milan 20 12 6 2 4
7-Juventus 18 12 5 3 4
8-atalanta 18 12 5 3 4
9-Lazio 18 12 6 0 6
10-sampdoria 16 12 4 4 4
11-torino 15 12 4 3 5
12-Empoli 14 12 4 2 6
13-palermo 14 12 4 2 6
14-genoa 13 12 3 4 5
15-Chievo 13 12 3 4 5
16-udinese 12 12 3 3 6
17-bologna 12 12 4 0 8
18-Frosinone 11 12 3 2 7
19-Hellas verona 6 12 0 6 6
20-Carpi 6 12 1 3 8

 p j v E D
1-Paris sg 35 13 11 2 0
2-lyon 25 13 7 4 2
3-Caen 24 13 8 0 5
4-angers 22 13 6 4 3
5-saint-étienne 22 13 7 1 5
6-nice 21 13 6 3 4
7-Lorient 20 13 5 5 3
8-rennes 20 13 5 5 3
9-monaco 20 13 5 5 3
10-nantes 19 13 6 1 6
11-bordeaux 17 13 4 5 4
12-guingamp 16 13 4 4 5
13-marseille 15 13 4 3 6
14-stade de reims 15 13 4 3 6
15-bastia 14 13 4 2 7
16-Lille 13 13 2 7 4
17-montpellier 12 13 3 3 7
18-gFC ajaccio 12 13 3 3 7
19-toulouse 9 13 1 6 6
20-troyes 4 13 0 4 9

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. München 34 12 11 1 0
2-b. Dortmund 29 12 9 2 1
3-Wolfsburg 21 12 6 3 3
4-Hertha bsC 20 12 6 2 4
5-schalke 04 20 12 6 2 4
6-b. m’gladbach 19 12 6 1 5
7-FC Köln 18 12 5 3 4
8-b. Leverkusen 17 12 5 2 5
9-Fsv mainz 05 16 12 5 1 6
10-FC ingolstadt  16 12 4 4 4
11-Hamburger sv 15 12 4 3 5
12-E. Frankfurt 14 12 3 5 4
13-darmstadt 98 14 12 3 5 4
14-W. bremen 13 12 4 1 7
15-Hannover 96 11 12 3 2 7
16-stuttgart 10 12 3 1 8
17-tsg Hoffenheim 8 12 1 5 6
18-FC augsburg 6 12 1 3 8

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-barcelona 27 11 9 0 2
2-real Madrid 24 11 7 3 1
3-atlético madrid 23 11 7 2 2
4-Celta de vigo 21 11 6 3 2
5-villarreal 20 11 6 2 3
6-Eibar 19 11 5 4 2
7-valencia 18 11 5 3 3
8-athletic 17 11 5 2 4
9-deportivo 15 11 3 6 2
10-sevilla 15 11 4 3 4
11-real betis 15 11 4 3 4
12-rayo vallecano 13 11 4 1 6
13-Espanyol 13 11 4 1 6
14-sporting gijón 12 11 3 3 5
15-getafe 10 11 3 1 7
16-málaga 9 11 2 3 6
17-Las palmas 9 11 2 3 6
18-real sociedad 9 11 2 3 6
19-granada 7 11 1 4 6
20-Levante 7 11 1 4 6

eSPanha
lIga BBVa

João sousa Bate recorde
no tÉnis Português
o tenista português 

joão Sousa subiu ao 
33.º lugar do ‘ranking’ 
mundial de ténis, a melhor 
posição de sempre de um 
tenista português, numa 
hierarquia que continua 
a ser liderada pelo sérvio 
novak djokovic. 
Apesar de não ter jogado na 

última semana, o tenista de 
Guimarães subiu uma posi-
ção na hierarquia mundial, 
por troca com o alemã Phili-
pp Kohlschreiber. Depois de 
ter vencido o ‘challenger’ de 
Guaiaquil, no Equador, Gas-
tão Elias subiu 29 posições e 
é 135.º do mundo, enquanto 
Frederico Silva é 305.º e Rui 
Machado está no 315.º pos-
to. Depois de vencer o sex-
to torneio Masters 1000 da 

temporada, em Paris, Novak 
Djokovic reforçou a lide-
rança do ‘ranking’ mundial, 
com larga vantagem sobre 
o britânico Andy Murray, 

que, com a final no torneio 
francês, subiu à segunda po-
sição, por troca com o suíço 
Roger Federer. O espanhol 
Rafael Nadal subiu ao quinto 
posto, ao ultrapassar o checo 
Tomas Berdych, enquanto 
o também espanhol David 

Ferrer ultrapassou o japo-
nês Kei Nishikori na sétima 
posição. No ‘ranking’ femi-
nino, o destaque vai para o 
regresso da norte-americana 

Venus Williams ao ‘top-10’ 
mundial, ocupando o sétimo 
posto de uma lista liderada 
pela irmã Serena Williams. 
Sem jogar desde Wimble-
don, Michelle Brito continua 
a ser a melhor portuguesa no 
‘ranking’, na 217.ª posição.

Bruno de carvaLho exaLta-se
coM goLo e desafia árBitro
 Minutos finais do Arouca-

-Sporting foram verdadeira-
mente alucinantes e envol-
tos em confusão. O golo de 
Slimani, em cima do minuto 
90, gerou uma explosão de 

alegria não só nos adeptos 
‘leoninos’, como também 
nos seus dirigentes, que sal-
taram do banco para feste-

jar efusivamente o tento do 
argelino que deu a vitória 
ao Sporting. Antes do golo, 
Naldo tinha sido expulso 
pelo árbitro Cosme Ma-
chado, por ter empurrado o 

treinador do Arouca, Lito 
Vidigal. E no momento do 
festejo Bruno de Carvalho, 
segundo o jornal O Jogo, 

provocou a equipa de arbi-
tragem e disse em jeito de 
desafio: “Mostra lá verme-
lho agora!” Também Otá-
vio Machado, diretor para 
o futebol profissional dos 
‘leões’, virou-se para a ban-
cada onde estavam os adep-
tos e associados do Arouca 
e, de punho fechado, falou 
bem alto: “toma”. Já no ex-
terior do estádio, os ânimos 
ainda estavam exaltados e 
os adeptos das duas equipas 
envolveram-se em algumas 
trocas de provocações, che-
gando inclusive, os adeptos 
do Arouca, a insultarem os 
dirigentes do clube de Alva-
lade.
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