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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

11
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CASA DE CÂMBIO
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Clinton vs trump 2
Este domingo tivemos o se-

gundo debate entre Trump e 
Clinton, os candidatos oficiais dos 
partidos republicano e democrá-
tico respetivamente. Este segun-
do debate foi numa versão que 
permitia a inclusão de perguntas 
diretamente do público presente, 
perguntas essas que não eram do 
conhecimento dos candidatos.
Provavelmente o amigo leitor tem 

em seu conhecimento o escândalo 
oriundo de comentários vulgares, 
no mínimo, de cariz sexual, do can-
didato Trump acerca das suas “in-
vestidas” sobre mulheres. O vídeo 
que regista esse “acontecimento” 
teve de tal ordem repercussões que 
várias dezenas de personalidades 
republicanas retiraram de imediato 
o seu apoio a Trump. Sabido isto, 

Continuação na página 4

A imagem de Nossa Senhora 
de Fátima estará no dia 24 à 
noite e 25 de outubro todo o 
dia na Missão Santa Cruz. Às 
19h30 estará na Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval, e 
ficará até ao dia seguinte 26 de 
outubro. E, finalmente, irá visitar 
os portugueses de Gatineau e 
Otava.

António Guterres
secretário-GerAl dA onu



A Voz de PortugAl  | 12 de outubro de 2016  |  P. 2

MANuEL dE SEquEIrA rOdrIGuES
dIrETOr dO jOrNAL A vOz dE pOrTuGAL

mrodrigues@avozdeportugal.com

fONDAtEurs | fuNDADOrEs
Elísio de Oliveira

José Simões Silvestre

HEbDOmADAIrE | sEmANárIO
25 avril 1961 | 25 de abril de 1961

ADDrEssE | ENDErEÇO
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl
Québec, Canada, H2W 1Z4

TéL.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813

Fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

A Voz de PortugAl

Tous droits réservés. Toute repro-
duction totale ou partielle est stric-
tement interdite sans notre autori-
sation écrite. Les auteurs d’articles, 
photos et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

Todos os direitos reservados. Os 
textos (e ilustrações) de Opinião pu-
blicados nesta edição são da inteira 
responsabilidade dos seus autores, 
não vinculando, directa ou indirecta-
mente, o cariz editorial e informativo 
deste jornal.

ADmINIstrAÇÃO                            
présIDENt Et éDItEur
prEsIDENtE E EDItOr
Eduino Martins

DIrEctEur ADmINIstrAtIf
DIrEtOr ADmINIstrAtIvO
Tony Saragoça

DIrEctEur | DIrEtOr
Manuel de Sequeira Rodrigues

sEcrétAIrE ADmINIstrAtIf
sEcrEtárIO ADmINIstrAtIvO
Miguel Félix

réDActION                                        
réDActEur EN cHEf
cHEf DE rEDAÇÃO
Mário Carvalho

ADjOINt | ADjuNtO
Antero Branco

DEsIgN grApHIquE
DEsIgN gráfIcO
Sylvio Martins

cOllAbOrAtEurs
cOlAbOrADOrEs                              
António Pedro Costa
Augusto Machado
Daniel Loureiro
Elisa Rodrigues
Elizabeth Martins Carreiro
Francisca Reis
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
Humberto Cabral
João Arruda
José da Conceição
José de Sousa
Jorge Correia
Jorge Matos
Manuel Neves
Maria Helena Martins
Ricardo Araújo Pereira
Sylvio Martins
Telmo Barbosa
Vitor Gonçalves

DIstrIbutION | DIstrIbuIÇÃO     
Nelson Couto
publIcIté | publIcIDADE                  
canada: RPM
  IMTV Ethnic Comm.
 Ethnique Média.
Portugal: PortMundo Ldª.

Dépôts legaux à la Bibliothèque 
nationale du Québec et à la 

Bibliothèque nationale
du Canada.

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.

ANTóNIO pEdrO COSTA
AcOstA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

pALAvrA dO dIrETOrA promoção dos
nossos usos e Costumes

A propósito da festa do milho, na 
Ajuda da Bretanha, que se reali-
zou no passado fim de semana, 
podemos considerar que se tratou 
de um momento marcante e não 
revivalista, com um acentuar da 
cultura de um povo, que teima em 

preservar as suas tradições, como forma de valorizar 
as pessoas e o seu território. Por isso, a freguesia 
da Ajuda da Bretanha foi palco de uma festa tão do 
agrado do nosso povo que reviveu momentos inolvi-
dáveis e dos turistas que ali se deslocaram.
Graças à Associação de Desenvolvimento Local, 

Norte Crescente, este evento foi promovido, em par-
ceria, com as Juntas de Freguesia da Ajuda, Remé-
dios e Pilar da Bretanha e teve como objetivo divul-
gar e recuperar as nossas tradições, em especial as 
referentes à cultura do milho, sendo toda a comuni-
dade local envolvida numa participação ativa, onde 
foi possível assistir ao vivo as recriações e ao cortejo 
etnográfico.
O mais importante desta festa foi retratar da for-

ma o mais fiel possível a azáfama da apanha do 
milho, rituais tão típicos da cultura do nosso povo, 
com as alfaias referentes a esta atividade agrícola, 
aproveitando a Norte Crescente para promover a de-
monstração do artesanato local, onde a gastronomia 
tradicional tem um papel fulcral em tudo o que se 
relaciona com a farinha e o milho. 
A animação é sempre um grande momento da fes-

ta, que o nosso povo não dispensa, e durante os 3 
dias, a música tradicional por vários grupos na nossa 
terra foi rainha e, como forma de atrair os jovens, 
a participação de Dj’s foi também uma componente 
indispensável para que a festa fosse de todos, de 
novos e menos novos, com serões animados tão ao 
gosto da juventude.
Esta festa é bem o exemplo do trabalho que a Norte 

Crescente tem realizado na promoção e desenvolvi-
mento da costa norte do Concelho de Ponta Delga-
da, que como associação local tem levado a cabo 
inúmeras atividades, quer no campo social, quer no 
campo cultural e recreativo, bem como numa aposta 
na dinamização desportiva, recolocando no mapa as 
freguesias daquela zona poente da ilha.
O Norte está de facto em movimento, pois são inú-

meras os eventos levados a cabo, como é o exce-
lente exemplo da festa do milho, cujo tema está car-
regado de um potencial turístico que importa ter em 
conta, pois os muitos turistas que nos visitam têm a 
oportunidade de tomar contato com a nossa maneira 
de ser e com os nossos usos e costumes, que são 
identitários da cultura das nossas ilhas.
Com apenas 13 anos de existência, a Norte Cres-

cente tem como objetivo a promoção e o desenvol-
vimento integrado das freguesias daquela zona, em 
especial nas áreas social, cultural, desportiva, eco-
nómica, ambiental, juvenil e educativa e, enquanto 
Associação de Desenvolvimento Local, aquela IPSS 
tem sido um importante motor do desenvolvimento 
daquelas freguesias, intervindo de forma transversal 
e integrada em diversas áreas, gerando sinergias no 
aproveitamento dos recursos materiais, humanos e 
financeiros locais.
Por outro lado, o trabalho levado a cabo na Quinta 

do Norte, nas Capelas, espaço gerido pela CRESA-
ÇOR, em que a Norte Crescente é parceira e onde 
esta tem os seus serviços centrais, é um local de ex-
periências e aprendizagens, servindo a comunidade 
como um espaço pedagógico, particularmente para 
as crianças e jovens, sendo considerado como espa-
ço multi-inclusivo, uma vez que integra também ex-
-toxicodependentes, repatriados e jovens em risco.
A Quinta do Norte resulta da reabilitação da antiga 

Casa do Gaiato de São Miguel, situada na Vila das 
Capelas, onde para além da reabilitação das estru-
turas, possui 60 alqueires de terra, onde se encon-
tram um pomar, com diversas árvores de fruto de 
variedades regionais e se desenvolve a horticultura, 
numa aposta na diversificação das espécies vege-
tais, e com diversos animais que podem ser visita-
dos, nomeadamente vacas, cabras, ovelhas, gamos, 
porcos, galinhas e coelhos.
É uma instituição particular sem fins lucrativos e 

ainda uma associação de juventude, que tem pro-
jetado, através de diversas atividades, as potencia-
lidades sociais, económicas e turísticas, bem como 
a promoção do nome daquelas freguesias da zona 
poente da costa norte da ilha de S. Miguel. A festa 
deste fim de semana foi mais um momento alto da 
concretização dos objetivos daquela associação.

o relógio do trAbAlhAdor e A
vAlorizAção do CApitAl humAno no mundo
O trabalhador imigrante cria uma cultura em que a pessoa tem uma 

visão comum, em que confia uma na outra e em que querem  mesmo 
ajudar-se, é o primeiro requisito para perpetuar e partilhar conhecimento. 
O trabalho do gestor ajuda as pessoas a desenvolver objetivos comuns 
para que se possa expandir comunidades humanas sadias. 
O atual sistema de trabalhador global é provavelmente o maior gerador 

de pobreza no mundo, porque dezenas de milhões de trabalhadores na 
hora da partida, vêem-se forçados a abandonar as suas terras devido à 
quebra na produção, tranferida para outros países: produtos agrícolas, 
bens industriais e até os serviços gráficos e outros. Trata-se de um de-
sastre simultaneamente social e económico. O mais sério obstáculo é o 
nosso modelo mental. Ninguém controla hoje este sistema complexo sem 
fronteiras, como nenhum pai controla a família. O modo cultural diário de 
funcionar de cada povo não é modelo para outros. Mas como humanos 
diferentes podemos viajar juntos e mutuamente progredir.
Alguns exemplos: ainda há poucos anos Isabel, filha de uma familia imi-

grante não sabia que existiam classes sociais até entrar na escola secun-
dária e não foi nenhum professor que lhe ensinou. Cresceu numa cidade 
estranha que estava dividida em três espaços. O seu espaço era onde 
as fábricas estavam e os moradores eram em maioria operários. Vivia 
no espaço norte da cidade e havia ainda o espaço sul e centro. Quando 
chegou ao ensino secundário é que os diferentes espaços coincidiam em 
maioria na mesma escola. Foi aí que os miúdos da zona norte, descobri-
ram que eram pobres. Isabel nunca tinha saído  do pequeno canto e visto 
que o outro espaço da zona sul tinha casas impressionantes. E os miúdos 
que viviam nessas casas olhavam para os outros miúdos com se fossem 
inferiores. Foi a primeira introdução às classes e a Isabel nunca mais es-
queceu. Nos últimos tempos, tem-se perguntado a que classe pertence, 
porque o Governo diz que vai ajudar a classe média. Isabel vivia confian-
te de que o salário era o fruto do saber profissional de cada cidadão e 
não de classes sociais. Pierre Victória, no auge da sua carreira em artes 
gráficas e não há muito tempo. Os seus rendimentos anuais eram de 
38 mil dólares mas a indústria mudou e boa parte do trabalho passou a 
ser feito na China, no estrangeiro. Com os anos as pessoas passaram a 
aceitar um padrão de qualidade mais baixo quando toda a sua formação 
é baseada na qualidade, no acerto de cor, em produzir um belo resultado 
visual. Agora a única preocupação é quão barato pode ser. Pierre conti-
nua a trabalhar para a mesma empresa gráfica mas em regime freelance. 
No ano passado, ganhou 18 mil dólares. Diz não ganhar para conseguir 
poupar alguma coisa e está a dever às Finanças porque ainda não con-
seguiu pagar todos os impostos, que devia ter descontado. Quando se 
recebe 18 mil dólares por ano  é difícil pôr dinheiro de parte para todas as 
coisas da vida que são obrigatórias. Mas sinto-me mal nunca precisei de 
caridade, isso era para as pessoas pobres. é essa a fronteira? Não sei. 
Nos últimos dois anos enviei uma centena de curriculos «online» tudo é 
secreto e o que me dizem «se calhar o seu currículo não está correto» 
Pierre Victória formou-se numa escola técnico-profissional e acredita que 
as coisas melhorem, quando a industria voltar e o cidadão escolher o co-
mércio local e familiar e os milionários guardarem o dinheiro no seu país. 
Uma pessoa pode ter um bom emprego hoje e perdê-lo amanhã, a cama 
de casal não cabe no quarto da casa nova alugada, por isso dormem com 
o colchão no chão, parece uma loucura mas aconteceu mesmo «a ex-

pressão é dele Pierre» e 
aponta o dedo às insti-
tuições financeiras, às 
grandes empresas, aos 
governos e ao silêncio 
dos cidadãos. Mas tudo 
vai sobreviver a estes 
tempos que estamos a 
viver apesar dos desa-
fios, mas o meu sonho 
de voltar à minha terra, 
creio que terminou. dominGo dAs 16h às 18h

5877 PAPineAu, mtl, QcrosA velosA

linhA AbertA: 514 790.0251
publiCidAde: 514 366.2888
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AgendA comunitáriA

CírCulo de rAbo de peixe
O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza o seu 
convívio no sábado 19 de novembro pelas 19h00 na sala de 
receção “Le Chateau Classique” situada no 6010 Boulevard 
des Grandes-Prairies, St-Léonard. Música a cargo de DJ 
Jeff Gouveia. Diane: 514-549-4344; António: 514-777-1551.

SExTA-FEIrA, 14 dE OuTubrO
SOpA, CArNE dE pOrCO À

ALENTEjANA E SObrEMESA
Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;

J. Fernandes 514 501-1278; 
C. Rosário 514 255-4849 ou pelo facebook

ASSOCIAçãO pOrTuGuESA

dO CANAdá

FestA de AngAriAção de Fundos
Lúcia Carvalho em colaboração com a Associação Portu-
guesa de Saint-Thérèse organiza Jantar/dançante para 
angariar fundos para Associação Canadiana dos Diabetes. 
Sábado, 26 de novembro no salão da Igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima em Laval. A noite será animada pelo Mário 
Rodrigues, e Helena Cabral dos Estados-Unidos, a Banda 
Evolution e DJ Moreira. Lúcia Carvalho tel: 514-212-1552.

FestA do outono 
Os amigos do Divino Espírito Santo do West Island organiza 
a Festa do Outono, 22 de outubro às 19h30. A festa é uma 
angariação de fundos para o Divino Espírito Santo de 2017. 
Endereço, 571 rua Cherrier, Ile bizard. Informações: Dina: 
514-696-0754; José: 450-424-1534.

FestA de hAlloween
O Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico organiza a festa 
de Halloween no dia 29 de outubro pelas 19h no Centro 
Comunitário Português de Nossa Senhora de Fátima no 
1815 Favreau em Laval. Dauno: 514-825-6504

jOSÉ dA CONCEIçãO
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o mestre dos mestres

jesus nasceu numa manje-
doura, entre os animais. 

Com dois anos de idade, de-
via estar a brincar, a correr 
atrás das borboletas, a procu-

rar os pássaros entre as árvores, mas, embora 
tão novo, foi perseguido de morte por um rei 
violento, que inclusive já tinha levado à morte 
dois dos seus filhos: o rei Herodes. Teve de fu-
gir com os seus pais para o Egipto. 
Nalguns sítios, era levado pelos seus pais; nou-

tros, fazia longas e extenuantes caminhadas a pé 
ou em cima do lombo desconfortável de um ani-
mal. Situações stressantes como estas fariam parte 
da sua rotina. Quando adolescente, foi obrigado a 
trabalhar cedo para poder sobreviver. Carpinteiro 
de profissão, tinha de suportar sobre os seus om-
bros pesados troncos e desbastá-los pacientemen-
te. O Sol escaldante refletia-se no seu rosto e desi-
dratava a sua pele. Foi um jovem sem privilégios  
sociais. Pelas dificuldades da vida e pelos estímu-
los stressantes por que passou, era de se esperar 
que desenvolvesse uma personalidade ansiosa, ir-
ritável, intolerante. Mas quando falou ao mundo, 
nunca se viu alguém tão dócil e sereno. A paciên-
cia e a tolerância teciam a colcha de retalhos da 
sua inteligência. Devido ao trabalho pesado e às 
perseguições sofridas, era de se esperar que a sua 
sensibilidade fosse pobre, mas a arte da observa-
ção saciava-lhe a alma. Enquanto desbastava os 
troncos de madeira, analisava a personalidade dos 
que passavam. Enquanto penetrava no cerne dos 
troncos, vasculhava os porões da emoção huma-

na, compreendia os seus conflitos e contradições. 
O carpinteiro de Nazaré preparou-se, sem que 
ninguém o notasse, para ser o escultor da persona-
lidade, o artesão da inteligência humana. Por isso 
embora tivesse plena consciência das nossas fra-
gilidades, falhas e insanidades, amou apaixonada-
mente a humanidade. Dizia orgulhosamente que 
era um ser humano, o filho do homem. O Mestre 
dos mestres não se sentou nos bancos de uma es-
cola clássica, mas foi o mais excelente aprendiz da 
escola da vida, uma escola que muitos intelectuais 
fracassam. Enquanto golpeava  os pregos com o 
martelo, exercitava os seus pensamentos, analisa-
va os eventos da vida, extraía grande prazer das 
pequenas coisas. O resultado deste exercício clan-
destino foi que expressou uma inteligência e uma 
oratória sem precedentes. Não tinha microfone 
nem ambiente adequado para falar. Mas quando 
discursava, a multidão silenciava-se como uma 
criança que se delicia com o leite materno. Cati-
vava todos com as suas ideias. Até os seus oposi-
tores ficavam maravilhados com as suas palavras. 
Ele enfrentou duas provas nas quais os homens de 
sucesso frequentemente fracassam: 1. Ter tempo 
para o mundo social, mas também ter tempo para 
si; 2. Preservar a simplicidade e a sensibilidade 
depois de se tornar um homem público, e uma es-
trela numa noite escura.
jesus contemplava tanto os elementos da na-

tureza, como as sementes, as árvores, o tempo e 
os pássaros, que os utilizava com a mestria nas 
suas parábolas para promover a arte de pen-
sar. Ele foi o Mestre dos mestres da qualidade 
de vida, porque encontrou sempre tempo para 
fazer das pequenas coisas um espetáculo aos 
seus olhos.

rENOvAçãO rESIdENCIAL
INTErIOr E ExTErIOr

ruI MIGuEL rOdrIGuES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rLA rÉNOvATION

diA dA vindimA
O Clube Oriental celebra o Dia da Vindima com jantar 
dancante sábado, 22 de outubro 19h na sua sede. Música 
Júlio Lourenço. Venham saborear um delicioso jantar no 
Clube Oriental, Esperamos por si.

eleição do novo presidente
A Filarmónica Portuguesa de Montreal informa que no do-
mingo, 16 de outubro pelas 15h00 haverá eleições para 
a presidência da FPM. Para mais informações: 514-982-
0688, Wilson 514-826-2291 ou Pedro 514-952-1983.
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4ª-fEIrA 12 DE OutubrO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Cerimónias de Fátima
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 Fátima e o Mundo
12:00 O Outro Lado
13:00 Portugal em Direto
13:45 Hora dos Portugueses
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Agora Nós
18:30 Hora dos Portugueses
18:45 ModaLisboa 2016
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Portugueses pelo Mundo
21:30 Os Nossos Dias
22:15 Grande Área
23:15 Notícias do Atlântico
0:15 Hora dos Portugueses
0:30 Portugueses pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal
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0:30 Portugueses pelo Mundo
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6ª-fEIrA 14 DE OutubrO                
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Agora Nós
18:30 Hora dos Portugueses
18:45 ModaLisboa 2016
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Miúdo Graúdo
22:00 Os Nossos Dias
22:30 Números do Dinheiro
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Miúdo Graúdo
1:30 No Ar

sábADO 15 DE OutubrO            
2:00 A Grandiosa
 Enciclopédia do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Network Negócios 2016
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:15 Voz do Cidadão
9:30 Sociedade Civil
10:30 Podium
11:30 Manual de Instruções
12:00 Atlântida- Açores - 2016
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Decisão Nacional
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Aqui Portugal
18:45 ModaLisboa 2016
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2016
21:15 Donos Disto Tudo
22:15 Cá Por Casa

 com Herman José
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 O Princípio da Incerteza

DOmINgO 16 DE OutubrO            
1:30 Palavra aos Diretores
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Visita Guiada
7:00 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
9:45 A Praça
10:30 Agora Nós
11:00 No Trilho dos Naturalistas
12:00 As Novas
 Viagens Philosophicas
12:30 Diga Doutor
13:15 DOP
14:15 Hora dos Portugueses 
14:59 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Voz do Cidadão
20:45 ModaLisboa 2016
21:15 Hora dos Portugueses
21:45 Notícias do Meu País
22:30 Afinidades
23:00 Decisão Nacional
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Notícias do Meu País
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-fEIrA 17 DE OutubrO            
4:59 Decisão Nacional
5:00 Atlântida- Açores - 2016
6:59 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Manual de Instruções
9:45 As Novas
 Viagens Philosophicas
10:25 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:06 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Prós e Contras
22:00 Política Sueca
23:00 Portugueses pelo Mundo
23:45 Notícias do Atlântico
0:45 Hora dos Portugueses
1:00 Amor Electro
 Backstage

3ª-fEIrA 18 DE OutubrO            
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Herman José
 Sociedade Recreativa
5:52 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
6:41 Zig Zag
 Rever
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 ONU
 Sociedade Civil
10:43 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:01 Gramofone
14:09 O Preço Certo
14:59 A mais rigorosa seleção de
 notícias, todos os dias
 Telejornal
16:01 The Big Picture
16:55 Agora Nós
18:34 Hora dos 
 Portugueses 
18:47 ModaLisboa 2016
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Filhos da Nação
21:32 Mulheres Assim
 Maria do Carmo era uma
 atriz promissora. Aos 40
 anos, perdeu um filho.
 Abandonou a profissão, o
 sonho e o futuro.
22:17 Os Nossos Dias
23:10 Maria João Bastos
 Sei Quem Ele é
23:43 Notícias do Atlântico
0:44 Mulheres Assim

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.

jOrGE COrrEIA
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Clinton vs trump 2
este iria ser um tema a abordar, 
e tal não foi surpresa. Trump 
revalidou as suas desculpas, 
mas tentou justificar-se com o 

comportamento de Bill Clinton, marido de Hi-
llary, apesar daquele não ser candidato e de ter 
sofrido “impeachment” que lhe custou a presi-
dência na altura.

Este é um entre muitos exemplos em que se 
verifica que Trump continua igual a si mesmo: 
oportunista na abordagem, irresponsável por 
se julgar poderoso, ignorante dos temas mais 
atuais por se julgar mais sabedor do que to-
dos os outros, perigoso por não medir os seus 
pensamentos, palavras e/ou atos. Um dos mo-
mentos mais tristes e marcantes foi a ameaça 
de que se fosse eleito daria ordens para que 
fosse nomeado um procurador especialmente 
dedicado a colocar Hillary Clinton na cadeia, 
sem se aperceber que além disso não ser legal 
(presidente pode dar sugestões, não ordens ou 
indicações diretas na procuradoria), mas acima 

de tudo pelo despotismo que está por trás desta 
ameaça, típica de ditadores do terceiro mundo 
que eliminam os seus opositores políticos atra-
vés da prisão e outros métodos não menos mór-
bidos.
Trump na realidade foi igual a si mesmo: ligei-

ramente mais bem preparado para enfrentar a 
questão do escândalo dos comentários sexistas, 
mas completamente não preparado para estar à 
frente de um país, onde quase nunca respondeu 
às questões, e às poucas que respondeu foi de 
uma forma diminuída e misturando assuntos 

que pouco ou nada estão ligados. O seu pouco à 
vontade, o nervosismo, a irritação estavam bem 
patentes pela sua postura e linguagem corporal.
Hillary Clinton manteve uma posição defensi-

va, talvez demasiado defensiva, onde aqui e ali 
se percebeu que ela tem algumas políticas pre-
paradas, quer se concordem com elas ou não. 
Manteve um tom quase de professor, foi muito 
mais controlada, manifestava estar bem pre-
parada e foi inteligente nas respostas que deu. 
Provavelmente a estratégia era de não se ma-
nifestar demasiado agressiva; um pouco mais 
de assertividade como a que manifestou no pri-
meiro debate talvez lhe fosse favorável.
No geral o debate foi pobre, com demasiado 

personalização dos ataques, um nível muito 
baixo que levanta muitas questões sobre para 
onde caminha o povo americano. Candida-
tos como Trump, que com o seu desempenho 
terá satisfeito a sua base de apoio sem contu-
do atrair apoio de outros sectores da sociedade, 
que conduziu o debate de uma forma estranha, 
sem apresentar qualquer direção política, res-
pondendo com base em slogans populistas sem 
no entanto responder concretamente à questão, 
levantam a questão do ascendente populismo 
ignorante, desenfreadamente inconsciente dos 
deveres e direitos de todos. O baixo nível das 
suas confusas argumentações, os ataques cons-
tantes ao marido de Hillary ou a pessoas da sua 
“entourage” marcaram no geral o debate, que 
parafraseando Bob Schieffer da CBS, foi ver-
gonhoso e nunca visto um debate de nível tão 
baixo.
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visitA do presidente dA região
AutónomA dA mAdeirA em montreAl

durante dois dias, o presi-
dente do governo da re-

gião autónoma da Madeira, 
o dr. Miguel Albuquerque, 
esteve em Montreal. 

Durante estes dois dias, 4 e 5 de outubro de 
2016, o Dr. Miguel Albuquerque teve a oportuni-
dade de concretizar a três objetivos da sua visita 
na comunidade montrealense. O primeiro foi en-

contrar os elementos políticos do país, o segun-
do, encontrar-se com a comunidade portuguesa 
e madeirense, e o terceiro, criar novos pontos de 
comércios para a Madeira.
A sua visita a Montreal pôde contar a presença 

de diplomatas portugueses de experiência, com 
o embaixador de Portugal no Canadá, Dr. José 
Fernando Moreira da Cunha e do Cônsul-Geral 
de Portugal em Montreal, Dr. José Eduardo Ble-
ck Guedes de Sousa. 
A primeira etapa foi na câmara municipal de 

Montreal, onde o Dr. Miguel Albuquerque teve 
a oportunidade de encontrar-se com o presidente 
da câmara municipal, Denis Coderre, onde assi-
nou o “livre d’or”, e ofereceu um vinho da Ma-
deira. 
Seguiu-se depois, a visita à Caixa Portuguesa  

Desjardins. Este encontro contou com a presença 
de vários elementos da administração da Caixa, 
nomeadamnte o seu presidente Emanuel Linha-
res e da sua diretora Jacinta Amâncio. 
Destaque também para a presença do verea-

dor municipal de Jeanne-Mance, AlexNorris, do 
conselheiro das comunidades, Daniel Loureiro, 

do diretor da SATA express no Canadá, Dr. Car-
los Botelho. 
O Dr. Miguel Albuquerque foi acompanhado 

pelo Secretário Regional da Economia, Turismo 
e Cultura, Dr. Eduardo de Jesus, e vários empre-
sários da Madeira. A discussão foi sobre a impor-
tância do turismo da Madeira, como das particu-
laridades do mercado canadiano com o turismo 
internacional. Esse encontro foi preparatório 
para o encontro económico da quarta-feira, 5 de 
outubro. Um protocolo entre a SATA e a Madei-
ra deverá permitir oferecer um melhor acesso ao 

mercado madeirense, incluindo Toronto.
A agenda do dia 4 de outubro encerrou-se com a 

visita à Missão Santa Cruz, onde o Dr. Albuquer-
que encontrou-se com a comunidade portuguesa 
e madeirense. Durante este encontro, ele inau-

MIGuEL FÉLIx
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm gurou uma placa comemorativa da sua visita, e 

salientou a experiência dos diplomatas portugue-
ses. Sublinhou sobretudo, a força dos portugue-

ses no estrangeiro, que são um exemplo de su-
cesso e de trabalho para Portugal. A comunidade 
madeirense de Montreal, com o cantor Alex Câ-
mara e os jovens madeirenses entregaram o sím-
bolo da paz dos inuítes, o famoso “inukshuk”, 
salientando a força e o futuro dos madeirenses 

na comunidade. 
Quarta-feira, no hotel 10, foi organizado um pe-

queno-almoço para encontrar vários empresários 
de Montreal e da Madeira. O encontro permitiu 
dar a conhecer as potencialidades da Madeira, 
o seu turismo, e a inovação de mercado. Os re-
presentes do Instituto de turismo e hotelaria do 
Quebeque ficaram com uma impressão positiva 
da qualidade da oferta turística.
A visita do presidente da região autónoma da 

Madeira foi curta, mas permitiu criar entre Mon-
treal e a Madeira algumas pontes de entendi-
mento. Um espírito de trabalho nasceu aqui em 
Montreal. Sejamos todos os embaixadores da 
Madeira e de Portugal.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

imPortAtions

ItALPLUs
          IMPORtAtIONs inc

o grupo CorAl sAntA Cruz em FestA 

Sábado passado, o 8 de se-
tembro de 2016, o grupo 

coral Santa Cruz organizou 
o seu jantar de angariação 
de fundos, na Missão Santa 
Cruz. O objetivo da festa é 

de recolher fundos para ajudar o grupo coral 
a pagar o salário do organista do grupo. um 
grupo coral sem um organista, não tem o mes-
mo toque na alma do fiel. 
Com uma sala respeitável, a equipa da cozinha 

da missão ofereceu um jantar cinco estrela. O 
lombo de porco com chouriço teve um sucesso 
na boca, e a surpresa, sobremesa de arroz doce. 
A animação do DJ Alex Moreira e da Elizabeth 
Martins, a festa permite de ver a vivacidade da 
comunidade portuguesa cristã. Queremos subli-
nhar a participação de Carminda Gama, do gru-
po coral infantil, que cantou uma canção com a 
sua jovem voz linda. 

A festa foi concluída com o tradicional ramo de 
flores oferecida a Inês Gomes, responsável do 
grupo coral, que aplica as suas energias no grupo 
coral e na comunidade portuguesa. Esperemos 
que Sra. Gomes continue muitos anos a frente 
do grupo coral. 

No seu discurso, a Sra. Inês Gomes diz: “Eu 
quero agradecer a todos o presentes, e a todos 
os que tornaram possível que o jantar fosse um 
sucesso, como Paulo Café, a padaria Notre Mai-

MIGuEL FÉLIx
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm son, Soares e filhos, e os Jovens em ação, pelo 

serviço à mesa, a Elizabette Carreiro, e a nossa 
artista Carminda Gama.” 

11a sEmANA culturAl 2016
26 a 29 DE OUTUBRO-19h00

JOVENS E A IDENTIDADE 
AÇORIANA 

Jantar Dançante de Encerramento
(confecionado pelo restaurante ‘Estrela do Oceano’ e

animado por Júlio e Viviana)
38o Aniversário

Sábado, 29 de Outubro 2016, 19 horas
Casa dos Açores do Quebeque

229 rue Fleury ouest, Montreal, Quebeque
RESERVA PARA O JANTAR/BILHETES PARA SORTEIO:

CAQ 514-388-4129
B. MONIZ 514-774-6537/A. MACEDO 514-745-0425

SORTEIO INCLUI 2 VIAGENS A S. MIGUEL

RANCHO 
FOLCLÓRICO 

ILHAS DE 
ENCANTO

e

FILARMÓNICA DO 
DIVINO ESPÍRITO 
SANTO DE LAVAL

JOVENS EM 
DESTAQUE

GRUPO 
REVIVER

da Casa dos 
Açores 

do Quebeque

CONVIDADOS 
LOCAIS E DOS 

AÇORES
Presidente da 

Câmara Municipal da 
Ribeira Grande

PROJEÇÃO DE FILME

Chomedey
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PARABÉNS A VOCÊ cantados e acarinhados 
a duas senhoras Graça Barbosa e Derrote Bri-
lhante. Depois uma surpresa da noite, um pré-

mio de presença, oferta do restaurante Casa do 
Alentejo que a marchante Melanie Barbosa foi 
a premiada. Lembrando aos sócios e amigos que 
a próxima festa será no dia 22 de outubro com 
Júlio Lourenço e a ementa será arroz à valencia-
na servido individualmente e nas sextas-feiras os 
tradicionais  jantares. FOrçA OrIENTAL

Foto dA semAnA

cAsAl dA semAnA

Feliz aniversário Carlos Moleirinho, do Café central, 
contente pelo ramo de flores, oferta dos clientes da 
casa, “quem diz que as flores são somente para as 
mulheres enganam-se, os homens gostam também de 
receber”, tal como o Moleirinho que festejou os seus 55 
anos no dia 6 de outubro.

Parabéns ao casalinho Lúcia Carvalho e Nuno Mo-
reira, pelos seu 30º aniversário de casamento.

FestA de AgredeCimento

No Clube Oriental, de-
pois de umas férias bem 

passadas de todos os direto-
res, arregaçaram as mangas 
para oferecer um jantar de 
agradecimento a todos os 

componentes da marcha e todos aqueles que 
de uma maneira ou de outra deram o seu con-
tributo para que o São joão fosse como todos 
os anos, “um grande evento e o único no Ca-
nadá de MARCHAS POPULARES” e um dos 

mais populares na comunidade portuguesa. 
Antes de começar a boa música que esteve a 
cargo do dj Entre-Nós, o presidente Gilber-
to Alves pediu a todos um minuto de silêncio 
pelo falecimento de vários familiares de sócios 
do Oriental.
Foi servido um jantar com um prato de carne ou 

de peixe na escolha das boas bocas, sobremesa e 
café na continuação da noite com muita alegria 
e música para todos os gostos e não faltando os 

TELMO bArbOSA
tbArbOsA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

PArAbéns biA de FátimA mArtins dos sAntos
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portugueses em FrAnçA
perderAm “quAse A ideiA do regresso”
Os portugueses residentes em França per-

deram “quase de maneira definitiva a 
ideia do regresso”, disse hoje, na capital fran-
cesa, José Barros, vice-provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de paris.
“Há uma evolução que a mim me choca: per-

demos quase de maneira definitiva a ideia do 
regresso. Aceitamos que já não há regresso. Há 
uns anos, essa ideia era quase um murro no estô-
mago. Hoje, fizemos uma cruz em cima da ideia 
do regresso”, afirmou José Barros, que chegou a 
França “há mais de 50 anos”.
Maria Beatriz Rocha-Trindade, socióloga e in-

vestigadora em questões de migração e relações 
interculturais, sublinhou que “o regresso conti-
nua sob uma outra forma” porque “não se fala 
mais em regressos definitivos, mas em regressos 
temporários, muitas vezes várias vezes por ano”.
Elisabeth Oliveira, presidente da associação de 

porteiros de Paris ALMA e licenciada em Psi-
cologia, foi para França - onde nasceu - para 
“ocupar o cargo que a mãe sempre ocupou: ser 

porteira” devido à crise em Portugal, em 2013, 
considerando que “a nova vaga de imigração 
está para ficar”.

“Esta nova onda da imigração está mais integra-
da na comunidade francesa. Em casa dos meus 
pais só entravam portugueses, havia uma sensa-

ção de inferioridade em relação aos franceses. 
Isto tende a mudar, esta nova vaga de imigração 
está cá para ficar, está mais aberta e agarra aqui 
as oportunidades”, declarou.
Carlos Gonçalves, deputado do PSD eleito pelo 

círculo da Europa, sublinhou que a comunidade 
portuguesa está em França há muitos anos e “os 
filhos e os netos da primeira geração venceram 
na vida e têm lugares até na administração do 
Estado” porque “as pessoas integraram-se e ven-
ceram”.
“São pessoas que no dia-a-dia não se mostram, 

não têm a bandeira de Portugal, mas quando o 
Éder marcou golo eles levantaram-se todos. 
Acho que é um tema fundamental esta questão 
de perceber que a comunidade evoluiu ao longo 
do tempo e que os portugueses não são uns coita-
dinhos e uns incultos que estiveram aqui 50 anos 
e que não fizeram os seus filhos evoluir”, lan-
çou o deputado, concluindo que a empresa PSA 
(Peugeot- Citroën) é dirigida por um português 
[Carlos Tavares].
Julian dos Santos, de 28 anos, conselheiro mu-

nicipal em Gonesse, nos arredores de Paris, e 
proprietário de um bar de vinhos do Porto na ca-
pital francesa, Portologia, destacou que “a ima-
gem da comunidade portuguesa evoluiu” porque 
os próprios filhos já são franceses e “lutam, ain-
da com ainda mais motivação, para fazer conhe-
cer uma parte da história dos pais”.
Sérgio de Deus, presidente da CHAMA, asso-

ciação de estudantes lusófonos de Estrasburgo, 
disse ter redescoberto a língua portuguesa quan-
do foi para a universidade e encontrou “pessoas 
que tinham uma espécie de amor à língua portu-
guesa tão escondido” quanto o seu.
“Devemos falar não só da evolução da imagem 

dos portugueses, mas sobretudo da evolução da 
imagem da língua portuguesa. No encontro, or-
ganizado pela Coordenação das Coletividades 
Portuguesas de França (CCPF), também estive-
ram em debate o papel do associativismo na in-
tegração das comunidades em França, a ligação 
dos portugueses do estrangeiro com as regiões 
em Portugal e as novas políticas do ensino de 
Português em França.
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pArA mAis
inFormAções

inFo@tvpm.CA
514.993.9047

prOGrAMA dA SEMANA
QUinTA-fEiRA:
Nossa Senhora de Fátima está em 
peregrinação ao Canadá. Em Montreal 
e Laval de 24 a 26 de Outubro.

SáBAdO:
Aniversário do rancho 
Folclórico Ilhas de Encanto.
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sAgItárIO: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sor-
te, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu orgulho de lado 
e vá à procura da felicidade. Saúde: Lembre-se que fumar não faz 
mal apenas a si; tenha em atenção a saúde da sua família. Dinheiro: 
Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá 

ter ótimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilu-
sões. Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, 
causando algumas dúvidas no seu coração. Saúde: Nesta área 
não terá muitas razões para ficar preocupado. Dinheiro: Utilize a 
sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças 

no seu departamento. Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquárIO: Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê mais 
atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress que tem acu-
mulado dentro de si. Dinheiro: Património protegido. Continue a 

adotar uma postura de contenção Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade.  Amor: Aja menos com a razão e mais com o co-
ração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa que 
ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar. 

Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito. Dinheiro: Esteja muito aten-
to ao que se passa ao seu redor, pois algum colega pode não ser tão sincero 
quanto aparenta. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

cArNEIrO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Ami-
go, Notícias Inesperadas.  Amor: Poderá receber a visita inespera-
da de um amigo de longa data. Saúde: O seu organismo poderá 
andar desregulado. Esteja atento às suas indicações. Dinheiro: 
Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e faça um 

excelente investimento. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão e tole-
rância para com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se um pou-
co cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro: 
Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado da 

forma como merece. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não estar a ter os contornos 
que planeou. Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudi-
cam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente 

positiva em termos profissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos seus 
atos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para a 
sua relação. Saúde: Evite situações que possam provocar uma 
alteração do seu sistema nervoso. Dinheiro: Modere as palavras e 

pense bem antes de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um supe-
rior hierárquico. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com indiferença. 
Pense um pouco melhor na sua forma de agir. Saúde: As tensões 
acumuladas podem fazer com que se sinta cansado e desmotiva-
do. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a 

ser testada. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Suces-
so. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este 
momento de comunhão. Saúde: O trabalho não é tudo! Dinheiro: 
Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua estabilidade 
financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente. 

Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquie-
tação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a 
verdade. Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o 
seu organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos da pes-
soa com quem divide as tarefas diárias. 

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em 
conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão importante 
para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias 

será notória. Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos pro-
fissionais. Seja audaz e perseverante. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

PAlAVrAs cruzAdAs

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

AnedotAs

horóscoPo mAriA helenA mArtins

dicionário dA ilhA de são miguel

pEIxEs só cOm AquárIO
Um homem foi visitar um astrólogo, diz este: - Como o 
seu signo é Peixes, deve procurar uma companheira do 
Aquário. 
O homem: 
- E acha que vai resultar?! 
E responde o Astrólogo: 
- Sem dúvida! Só assim viverá como peixe na água…

HOrIzONtAIs: 1. Casinhoto para abrigo de cão. Rocha 
formada por grãos de quartzo. 2. Cheiro agradável. Eles. 
Passado. 3. Amarra. Acudir. 4. Preposição. Fiozinho. No-
roeste (abrev.). 5. Da cor do céu sem nuvens. Grupo de 
pessoas em círculo. 6. Consentimento (fig.). Movo os re-
mos. 7. Matéria corante azul de origem vegetal. Cantor 
ambulante. 8. Existes. Branquear com cal. Rubídio (s.q.). 
9. Fez explodir. Estabelecimento ou local onde se servem 
bebidas. 10. Sacerdote muçulmano. Gume. Substância 
filamentosa segregada pela larva do sirgo. 11. Camarei-
ros. Desgastar ou polir.

vErtIcAIs: 1. Barrela. Termo médio. 2. Nobreza. Expri-
me a ideia de metade, meio ou quase (pref.). 3. Hora do 
ofício divino. Bago do cacho da videira. De tal maneira. 4. 
Mover-se de um sítio para outro. Ilharga. 5. Suspiro. Cipó. 
6. Esvaziar. Calcário caraterizado por ser muito compac-
to, subcristalino e que, pela sua cor branca, se emprega 
em estatuária e arquitetura. 7. Modorra. Ouro (s.q.). 8. 
Circundar. Sétima nota da escala musical. 9. Gracejar. 
Deseje. Virtude. 10. Paraíso terreal no qual, segundo o 
Génesis, viveram Adão e Eva. Conteúdo de um odre. 11. 
Tratamento dado às freiras. Executar.

cOmO AvAlIAr umA mulHEr
Entre amigos, diz um:
- Eu avalio uma mulher por aquilo que ela veste.
Responde o outro:
- Eu cá avalio por aquilo que ela despe…

fIlHO Ou ArrANcAr DENtE?
Uma mulher no dentista, desabafa:
- Ai… já não sei o que é pior, se ter um filho ou se arran-
car um dente!
E diz o dentista:
- Bem, decida-se minha senhora! Que é para eu saber 
como deva pôr a cadeira….

lArAnjA à noite FAz 
bem e CereAis são inúteis
A laranja à noite afinal ajuda a adorme-

cer, os cereais são desnecessários numa 
alimentação saudável e os antioxidantes são 
prejudiciais para os desportistas, revelam es-
pecialistas em nutrição que no sábado se reú-
niram em Lisboa para desmistificar conceitos 
alimentares errados.
O 3.º Congresso Europeu de Nutrição Funcional 

vai reunir os “maiores especialistas do mundo 
em nutrição funcional” para partilhar conheci-
mentos e alertar para cruciais questões de saúde.
A ‘nutrição funcional’ - considerada a nutrição 

do século XXI - foca-se na deteção e correção 
dos desequilíbrios nutricionais de cada pessoa, 

vendo-a como única, mas tendo em conta que 
o seu organismo é um todo, consistindo numa 
abordagem preventiva e de tratamento de pro-
blemas crónicos de saúde através da deteção e 
correção de desequilíbrios bioquímicos que ge-
ram as próprias doenças, explicou à Lusa o in-
vestigador português Pedro Bastos, responsável 
pela organização do congresso. Em debate vão 
estar vários temas alimentares, destacando-se 
alguns que contrariam ideias enraizadas na so-
ciedade, como é o caso do painel subordinado 
ao tema “afinal devemos comer laranja ao dei-
tar, entre outros alimentos amigos do sono” que 
deita por terra o provérbio “laranja de manhã é 
ouro, à tarde é prata e à noite mata”.
“No que diz respeito ao sono, um estudo pu-

blicado em 2013 no Journal of Pineal Research 
demonstrou que a ingestão de laranja aumenta 
as concentrações de Melatonina, a principal hor-
mona responsável pelo sono”, acrescentou.
Ainda no que respeita a crenças alimentares, 

os cereais surgem na base da pirâmide alimen-
tar e são tidos como fundamentais na alimenta-
ção, por serem o “combustível” do organismo, 
estando presentes em quase todas as refeições e 
em snacks nos intervalos. Nada mais errado, na 
verdade, os cereais são absolutamente desneces-
sários, pois “do ponto de vista puramente nutri-
cional, não existe nada nos cereais que os torne 
essenciais, pois todos os nutrientes existentes nos 
mesmos estão presentes em outros alimentos, in-
cluindo fibra, vitaminas e minerais”, sendo que o 
seu teor em vitaminas e minerais é reduzido e a 
biodisponibilidade (quanto de facto absorvemos 
e aproveitamos) dos mesmos é baixa, esclare-
ceu o especialista. Em termos nutricionais, uma 
alimentação saudável deve recolher os hidratos 
de carbono das hortaliças (que simultaneamen-
te têm oito vezes mais fibras do que os cereais), 
frutas (duas vezes mais fibras) e tubérculos. 
As consequências de uma alimentação forte-

mente baseada em cereais, sobretudo os refina-
dos, são risco acrescido de diabetes tipo II, de 
doença cardiovascular, de progressão de alguns 
tipos de cancro (mama, próstata e cólon) e de al-
gumas doenças inflamatórias e metabólicas, afir-
mou Pedro Bastos. 
Outra “surpresa” deste congresso é que os “su-

plementos antioxidantes diminuem a eficácia do 
exercício físico”, ou seja, a prática de exercício 
físico “induz adaptações que melhoram a nossa 
saúde e resistência a diversas patologias”. “Uma 
dessas adaptações consiste na produção endóge-
na de proteínas antioxidantes, que nos vão ‘pro-
teger’ não apenas de futuras sessões de exercício, 
como de vários outras agressões às quais somos 
expostos (como tabaco e poluição)”, acrescenta 
o investigador.

já sE sAbE… : Esta expressão é frequente para 
ir completando as noticias e as informações 
recebidas. O micaelense nunca é surpreendido, 
porque já se sabe…
Já se sabe que o disco intitulado Já se sabe de 
Nuno de Brito, professor continental radicado 
em São Miguel, não podia de ser um sucesso.
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solução

HOrIzONtAIs: 1. Canil, Grés. 2. Olor, Os, Ido. 3. Ata, Acorrer. 4. De, 
Fiapo, NO. 5. Azul, Roda. 6. Aval, Remo. 7. Anil, Aedo. 8. és, Caiar, Rb. 
9. Detonou, Bar. 10. Imã, Az, Seda. 11. Aios, Limar.
vErtIcAIs: 1. Coada, Média. 2. Alteza, Semi. 3. Noa, Uva, Tão. 4. Ir, 
Flanco. 5. Ai, Liana. 6. Ocar, Lioz. 7. Sopor, Au. 8. Rodear, Si. 9. Rir, Ame, 
Bem. 10. éden, Odrada. 11. Soror, Obrar.

5
7

5 4

9
9

sAbiAs que...

4

7

9
6 5

3
7

cArtoon

2
8 4

2

2

1

6

7

6

1 8

pOr quE é quE Os pEIxEs NÃO têm frIO?
Os peixes não têm frio porque o seu corpo tem uma tem-
peratura praticamente igual à da água onde nadam. Um 
peixe que habite em águas geladas tem um corpo ge-

lado, por seu turno, se um peixe viver em águas mais 
mornas, o seu corpo fica mais quentinho.
é tal e qual como nós quando estamos a tomar banho. 
Se a água estiver à temperatura do nosso corpo, nós não 
sentimos frio. Pelo menos não sentimos logo, não é?
Isso não quer dizer que os peixes se habituem a qualquer 
temperatura. Se pegarmos num peixe de águas mais 
quentes e o pusermos nas águas do norte da Europa ele 
vai ter muito frio e quase de certeza acaba por morrer!
Sabias que alguns peixes que habitam nas zonas mais 
frias do nosso planeta hibernam de vez em quando para 
o seu corpo arrefecer? Pois é, quando ficam demasiado 
quentes, morrem porque o seu corpo precisa do frio.

António guterres,
seCretário-gerAl dA onu
Oantigo primeiro-ministro português 

António Guterres foi indicado como 
secretário-geral da Organização das Nações 
unidas pelo Conselho de Segurança à Assem-
bleia-geral.
Foi aprovado quinta-feira passada, que Antó-

nio Guterres passa para a Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, formalizando assim a eleição do 
sucessor de Ban Ki-moon. Guterres vai liderar, 
a partir de janeiro, uma casa que conhece bem, 
depois de ter chefiado o Alto-Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
entre junho de 2005 e dezembro de 2015, uma 
organização com cerca de 10 mil funcionários 
em 125 países. De acordo com a sua biografia 
oficial, promoveu “uma profunda reforma es-
trutural” no ACNUR, reduzindo o número de 
funcionários em 20% na sede, em Genebra, en-
quanto triplicou o volume de atividades do orga-
nismo, num mandato marcado por algumas das 
maiores crises de refugiados e deslocados das 
últimas décadas, nomeadamente devido aos con-
flitos na Síria, Iraque, Sudão do Sul, República 
Centro-Africana e Iémen.
Na corrida à liderança da 

ONU, o presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, apelidou-o como “o me-
lhor de todos nós”, enquanto 
o Governo português consi-
derou que a apresentação da 
sua candidatura era “um im-
perativo, num tempo em que, 
mais do que nunca, é urgente 
mobilizar o mundo em prol da 
paz e da segurança, dos direitos humanos e do 
desenvolvimento sustentável”. António Guterres 
chega ao cargo depois de uma campanha que se 
iniciou em fevereiro, numa corrida em que foram 
introduzidas algumas novidades para procurar 
garantir maior transparência do processo. Assim, 
todos os candidatos participaram em debates e 
audições públicas promovidas pela Assembleia-
-Geral das Nações Unidas, à exceção da búlgara 
Kristalina Georgieva, que só se juntou à corrida 
na semana passada e foi ouvida publicamente na 
segunda-feira. António Manuel de Oliveira Gu-
terres, 67 anos, nasceu a 30 de abril de 1949 na 
freguesia de Santos-o-Velho, em Lisboa, tendo 
a sua infância sido dividida entre a capital e a 

terra natal da mãe, Donas, na Beira Baixa. Aluno 
brilhante, em 1965, entra para o curso de Enge-
nharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técni-
co, licenciando-se em 1971, com a classificação 
final de 19 valores.
Profundamente católico, envolve-se, nessa altu-

ra, nas discussões religiosas e sociais do «Grupo 
da Luz», que integrava, entre outros, Helena Ro-
seta e Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse grupo, 
conhece também o padre Vítor Melícias que, em 
1972, celebra o seu casamento com Luísa Melo.
Nesse mesmo ano, pela mão de António Reis, 

filia-se no Partido Socialista, abandona a carreira 
universitária e inicia uma longa carreira política. 
Chega ao parlamento português em 1976 e é de-
putado ao longo de 17 anos, chegando a líder da 
bancada socialista. Em 1992, disputa a liderança 
do PS com Jorge Sampaio, ganhando as eleições 
ao agora Presidente da República, então «a bra-
ços» com uma pesada derrota nas legislativas de 
1991. Depois de assumir a liderança do PS, con-
segue cativar uma franja importante da socieda-
de civil naquilo que ficou conhecido como os Es-

tados Gerais da Nova Maioria 
e gerou uma forte expectativa 
no País. Contudo, só em 1995 
consegue a sua grande vitó-
ria eleitoral, pondo fim a 10 
anos de governação de Cava-
co Silva, e chegando ao poder 
numa eleição em que teve 
como principal adversário 
Fernando Nogueira. Começa 
aqui a sua caminhada de seis 
anos à frente do Governo, que 

irá terminar na noite de 16 de dezembro de 2001, 
ao demitir-se após a derrota eleitoral do PS nas 
eleições autárquicas, decisão que justificou com 
a necessidade de evitar que o país, «num momen-
to de crise internacional» caísse num «pântano 
político». Ao longo da sua vida, manteve sempre 
iniciativas no campo da solidariedade: fundou o 
Conselho Português para os Refugiados e a As-
sociação para a Defesa do Consumidor (DECO), 
tendo ainda presidido ao Centro de Ação Social 
Universitário, uma associação responsável por 
projetos de desenvolvimento social em bairros 
desfavorecidos em Lisboa, segundo a página na 
internet da sua candidatura ao ACNUR.

visitA do pAdre heinz Kulü 

O Reverendo Padre Heinz 
Kulü, Superior Geral da 

Sociedade do verbo divino 
(Svd), esteve de passagem em 
Montreal, para encontrar as 

forças vivas da comunidade de Santa Cruz.
A congregação do Verbo divino, a quem os pa-

dres José Maria e Phong pertencem, conta com 
mais de seis mil missionários espalhados por oi-
tenta paises.

ANTErO brANCO
AbrANcO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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FilArmónicAs
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

rAnchos Folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO T.:514.648.8343
cANA vErDE T.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO T.:450.681.0612
IlHAs DO ENcANtO T.:514.388.4129
rANcHO fOlc. sANtA cruz T.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406

iGrejAs
AssEmblEIA 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

lusItANA T.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD T.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl T.:450.681.0612
sANtA cruz - mONtrEAl T.:514.844.1011

escolAs

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638 2615 Place Chassé

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

AGÊnciAs
de ViAGens

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

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, cerâmi-
ca, 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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AGÊnciAs
FuneráriAs

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

CâMbIO dO dóLAr CANAdIANO
4 dE OUTUBRO dE 2016
1 EURO = CAd 1,478430

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença Grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. Gonçalves

restAurAntes

imPortAdores

notários

serViços consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | f.: 514.499.0366
HOrárIO DE AtENDImENtO: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. mulHEr pOrt. DO cANADá T.:514.983-7837
Ass. pOrtuguEsA N.s.f. DE lAvAl   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
Ass. DA tErrA quEbEquENtE T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.: 514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE T.: 514.843.8982
clubE OrIENtAl DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
fEstIvAl pOrtugAl Em mtl T.: 514.923.7174
lIgA DOs cOmbAtENtEs T.: 514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

AssoCiAções e Clubes

AjuDA à fAmílIA T.: 514.982.0804
AÇÃO sócIO cOmuNItárIO T.: 514.842.8045
INtEgrAÇÃO E culturA lusO T.: 514.252.5233

centros

INFOrMAçãO pArA quEM LÊ.
rESuLTAdO pArA quEM 

ANuNCIA.

INFOrMAçãO 
pArA quEM LÊ.

rESuLTAdO pArA
quEM ANuNCIA.
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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

AluGA-se

Companhia em paisagismo está à procura de 
homens com ou sem experiência com

carta de condução.
514-242-7649

Controle o seu peso. Sinta-se no seu 
melhor. Resultados garantidos. Pacote de 

experiência, 3 dias. 

cArlOs pAlmA
514-961-0770

Companhia em construção e paisagismo está à 
procura de empregados em serviço geral. 

514-977-7173

Precisa-se de pessoa para trabalhar na pastelaria. 
Boas condições.  514-522-5175

A Padaria Guizot está à  procura 
de um pasteleiro.

514-385-4361

emPreGos

pOrtugAl NA zONA cENtrO
Vende-se por motivo de saúde um restaurante e habi-
tação. Esta propriedade situa-se a 500m da auto-es-
trada e da 1ª Portagem de Torres Novas. O restaurante
tem 300m2, com uma esplanada coberta da 60m2 
e estacionamento à frente. Habitação no 1º andar 
200m2, completamente remodelado de novo e terraço 
coberto de 70m2 na retaguarda. 

514 475-4997 ou 438 934-5447

Vende-se

AlugA-sE ApArtAmENtO Em flOrIDA
Lindo apartamento em Florida para o mês de Janeiro 
junto à praia Deerfield Beach. 514-796-1129

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-278-3956

Precisa-se de pessoa para trabalhos gerais
na mercearia e fazer a distribuição e entregas
das encomendas. Carlos ou Joe: 514-849-3808

emPreGos

sr. KAndji
vidente médium Competente

muito sério no seu domínio. retorno do seu AmAdo, Amor, 
problemA FAmiliAis, suCesso soCiAl, pAtrimónio e negóCios, 
empresAriAl, exAme e bom senso nos jogos, desenfeitiçar. 

resultAdos eFetivos em 3 diAs, disCrição AssegurAdo.

tel.: 514.294.4309

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e 

dinâmico para uma companhia de imóveis. 
Bom salário para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Precisa-se de cozinheiro/a para 
trabalhar na grelha com experiência

a tempo inteiro.
pAtrícIA: 514-814-0362

Precisa-se de um assistente cozinheiro/a com algu-
ma experiência. 514-619-3912

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa com experiência. 514-271-4583

Procura-se senhora para fazer limpeza em resi-
dência privada às quintas-feiras das 9h30 às 17h. 

Referências necessárias. 
Francês ou inglês, é mais valia.

Marlene. Tel.: 514-969-9157

serViços

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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† ADElINO prAgElAs
1928 – 2016

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montréal, no passado dia 4 
de outubro de 2016, com 88 
anos de idade, de Adelino V. 
Pragelas, esposo de Francis-
ca Correia, natural de Santa 
Cruz, ilha da Madeira. 
Pioneiro da comunidade 
portuguesa em Montreal, 
membro reconhecido e 
apreciado, foi também o 
primeiro Presidente da Co-
missão de Festas de Nossa 
Senhora do Monte em Mon-
treal.
Ele deixa na dor sua esposa Francisca, filhos Agosti-
nho (Graça), José Fernando e John (Graciete), netos/as 
Luís (Annie), Cristina, Sandra (Alex), Bryan, Mark-Elliot 
e Andria, bisneto Kyle, irmã Odete (José), cunhada Fer-
nanda, sobrinhos/as, primos/as, assim como restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
A missa de corpo presente, foi terça-feira dia 11 de outu-
bro de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60 rua Rachel 
O., foi sepultado na secção Santa Cruz do Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
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 Hajam.

A Padaria Notre Maison precisa-se de uma
empregada de balcão a tempo inteiro.

514-844-2169

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na 
secção da expedição. Deve conhecer mui-
to bem Excel, Acrobat e utilizar o correio 
eletrónico,expedição de peças e receção.

Deve falar francês e inglês.
Joaquim: 514-323-0863

info@gamconception.com

Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço 
de balcão e deve ter um pouco de conhecimento 

em charcuteria e fazer sands. 
Jean ou Lurdes: 514-842-3558
info@boucherieslovenia.com

serViços

† Térèse Pinho
Faleceu em Montreal no 
dia 10 de outubro de 2016 
com a idade de 50 anos, 
a Sra. Térèse Pinho é na-
tural de Olveira Azemeis, 
Aveiro, Portugal. Filha de 
Amadeu Marques Pinho 
e Maria Aldina Basto.
Deixa na dor seus pais, 
a sua grande família em 
Portugal e amigos/as.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será domingo 16 de outubro de 2016 das 14h
às 21h. Haverá uma liturgia da palavra no domingo 16 
de outubro de 2016 às 18h no salão. O seu corpo será 
transladado para Oliveira Azemeis, Aveiro, Portugal.
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 Hajam.
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 p j v E D
1-Man.City FC 18 7 6 0 1
2-Tottenham 17 7 5 2 0
3-Arsenal 16 7 5 1 1
4-Liverpool 16 7 5 1 1
5-Everton 14 7 4 2 1
6-Man. United 13 7 4 1 2
7-Chelsea FC 13 7 4 1 2
8-Crystal Palace 11 7 3 2 2
9-West Bromwich 9 7 2 3 2
10-Southampton 9 7 2 3 2
11-Watford  8 7 2 2 3
12-Leicester City 8 7 2 2 3
13-Bournemouth 8 7 2 2 3
14-Burnley FC 7 7 2 1 4
15-Hull City 7 7 2 1 4
16-Middlesbrough 6 7 1 3 3
17-Swansea City 4 7 1 1 5
18-West Ham 4 7 1 1 5
19-Stoke City FC 3 7 0 3 4
20-Sunderland  2 7 0 2 5

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1-Juventus FC 18 7 6 0 1
2-Nápoles 14 7 4 2 1
3-AS Roma 13 7 4 1 2
4-Lázio 13 7 4 1 2
5-AC Chievo 13 7 4 1 2
6-AC Milão 13 7 4 1 2
7-FC Torino 11 7 3 2 2
8-Génova FC 11 6 3 2 1
9-Inter de Milão 11 7 3 2 2
10-Bologna FC 10 7 3 1 3
11-Cagliari 10 7 3 1 3
12-A. Bergamasca 9 7 3 0 4
13-US Sassuolo 9 7 3 0 4
14-Fiorentina 8 6 2 2 2
15-Sampdoria 7 7 2 1 4
16-Udinese 7 7 2 1 4
17-Pescara 6 7 1 3 3
18-US Palermo 6 7 1 3 3
19-FC Empoli 4 7 1 1 5
20-FC Crotone 1 7 0 1 6

 p j v E D
1-Nice 20 8 6 2 0
2-AS Mónaco 19 8 6 1 1
3-PSG 16 8 5 1 2
4-Toulouse FC 14 8 4 2 2
5-Lyon 13 8 4 1 3
6-FC Bordéus 13 8 4 1 3
7-Stade Rennais 13 8 4 1 3
8-FC Metz 13 8 4 1 3
9-Saint-étienne 12 8 3 3 2
10-EA Guingamp 11 8 3 2 3
11-SC Bastia 10 8 3 1 4
12-SCO Angers 10 8 3 1 4
13-SM Caen 10 8 3 1 4
14-Marselha 9 8 2 3 3
15-Dijon 8 8 2 2 4
16-FC Nantes 8 8 2 2 4
17-Montpellier  7 8 1 4 3
18-Lille OSC 7 8 2 1 5
19-FC Lorient 6 8 2 0 6
20-AS Nancy 5 8 1 2 5

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. Munique  16 6 5 1 0
2-Hertha BSC 13 6 4 1 1
3-B. Dortmund 12 6 4 0 2
4-FC Colónia 12 6 3 3 0
5-RB Leipzig 12 6 3 3 0
6-B. Leverkusen 10 6 3 1 2
7-Hoffenheim 10 6 2 4 0
8-E. Frankfurt 10 6 3 1 2
9-B. M’gladbach 10 6 3 1 2
10-SC Friburgo 9 6 3 0 3
11-Mainz 05 8 6 2 2 2
12-FC Augsburgo 7 6 2 1 3
13-Wolfsburgo 6 6 1 3 2
14-Darmstadt 5 6 1 2 3
15-W. Bremen 4 6 1 1 4
16-FC Schalke 3 6 1 0 5
17-FC Ingolstadt 1 6 0 1 5
18-Hamburgo SV 1 6 0 1 5

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Atlético Madrid  15 7 4 3 0
2-Real Madrid 15 7 4 3 0
3-Sevilha FC 14 7 4 2 1
4-FC Barcelona 13 7 4 1 2
5-CF Villarreal 13 7 3 4 0
6-Atlético de Bilbao 12 7 4 0 3
7-UD Las Palmas 11 7 3 2 2
8-SD Eibar 11 7 3 2 2
9-Real Sociedad 10 7 3 1 3
10-Celta de Vigo 10 7 3 1 3
11-CD Leganés 10 7 3 1 3
12-CD Alavés 9 7 2 3 2
13-D.da Corunha 8 7 2 2 3
14-Málaga CF 8 7 2 2 3
15-Real Bétis 8 7 2 2 3
16-Sporting Gijón 7 7 2 1 4
17-Valência CF 6 7 2 0 5
18-Espanhol 6 7 1 3 3
19-Osasuna 3 7 0 3 4
20-Granada CF 2 7 0 2 5

eSPanha
lIga BBVa

20/10 Grp.J Karabakh 11:00 PAOK
 Grp.G Standard Liège 13:00 Panathinaikos
 Grp.I FK Krasnodar 13:00 Schalke 04
 Grp.H Shakhtar Donetsk 13:00 Gent
 Grp.G Celta de Vigo 13:00 Ajax
 Grp.H Konyaspor 13:00 braga
 Grp.I Red Bull Salzburg 13:00 Nice
 Grp.K Internazionale 13:00 Southampton
 Grp.L Osmanlispor 13:00 Villarreal
 Grp.J Slovan Liberec 13:00 Fiorentina
 Grp.L Steaua Bucuresti 13:00 FC Zürich
 Grp.K H. Be’er Sheva 13:00 Sparta Praha
 Grp.C Saint-étienne 15:05 FK Qäbälä
 Grp.C Mainz 15:05 Anderlecht
 Grp.A Feyenoord 15:05 Zorya
 Grp.D Dundalk  15:05 Zenit
 Grp.B Olympiacos 15:05 Astana
 Grp.B Young Boys 15:05 APOEL
 Grp.E Plzen 15:05 Astra Giurgiu
 Grp.A Manchester United 15:05 Fenerbahçe

“mundiAlito CAnAdá” entrAndo nA novA erA

A Escola desportiva Mundialito Canadá, 
desde de 2010, continua sempre a crescer 

em forma e a semana passada apresentámos 
1 jogador, brandon Moleirinho, que foi sele-
cionado para jogar no FC barreirense. Nesta 
edição queremos apresentar mais dois joga-
dores quebequenses que estão neste momento 
a viver o sonho em portugal.
Wesley Lança Timóteo (Médio) que foi ao Mun-

dialito em 2010-2011-2012 renovou para uma 
segunda época com o CF Belenenses. O terceiro 
atleta é uma aposta de origem Haitiana nativo 
de Montreal, o Josué Duverger (Guarda-Redes) 

que esteve no mundialito 2012, irá representar o 
Sporting CP. Estes três atletas estavam aqui no 
Quebeque ainda uns anos atrás e agora estão a 
viver o sonho! 
Nestes três fins-de-semana tivemos a oportu-

nidade de ver e encontrar os organizadores da 
Escola Desportiva Mundialito Canadá. José Luis 
Timóteo que está muito contente de ver o pro-

gresso que estão a ter na parte organizacional 
deste evento que vai se realizar de 8 a 18 de abril 
de 2017.
50 países, 5 continentes, 5.000 participantes, os 

grandes clubes do Futebol Mundial, novas cate-
gorias e muitas novidades. Nos últimos 25 anos 
o logótipo talvez tenha mudado inclusive as ci-
dades sedes do torneio e até mesmo o país que 
organiza mas o que se mantém inalterável é o 
compromisso com as crianças deste mundo sem 
distinção de raças, cor ou religião demostrando 
assim “que o Futebol não tem Fronteiras”.
A partir de 2017, depois de 10 maravilhosos 

anos em Portugal, a 24ª edição regressa a Espa-
nha. Desta vez a Tarragona - Cataluña , na Costa 
Dorada, um dos principais destinos turísticos de 
Espanha no mar Mediterrâneo com as suas ma-
ravilhosas praias de areia fina e branca de águas 
cristalinas… e onde se encontra um dos maiores 
parques temáticos da Europa, PortAventura.

Continuação na próxima edição...

3ª eliminAtóriA
2016/10/13 Famalicão 15:15 Sporting
2016/10/14 Sp. Covilhã 10:00 Freamunde
  1º Dezembro 15:15 Benfica
2016/10/15 Desp. Aves 11:00 P. Ferreira
  Penafiel 11:00 Amarante
  U. Leiria 11:00 Boavista
  Fátima 11:00 Olhanense
  AD Oliveirense 12:00 Braga
  Gafanha 15:15 FC Porto
2016/10/16 Santa Clara 7:00 Rio Ave
  Estarreja 9:30 Nacional
  Varzim 10:00 Águeda
  Merelinense 10:00 Leixões
  Vit. Sernache 10:00 Vilafranquense
  Oriental 10:00 Barreirense
  AD Sanjoanense 10:00 Lusi. VRSA
  Torreense 10:00 Ac. Viseu
  Santa Iria 10:00 V. Guimarães
  Naval 10:00 Marítimo
  Alcanenense 10:00 Feirense
  Real 10:00 Arouca
  Sertanense 10:00 Tondela
  Vizela 10:00 Moreirense
  Caldas 10:00 Estoril Praia
  Cinfães 10:00 Benfica C.Branco
  Aljustrelense 10:00 Limianos
  Gil Vicente 10:00 Casa Pia
  Mortágua 10:00 Cova da Piedade
  U. Madeira 10:00 Chaves
  Trofense 11:00 V. Setúbal
  SC Praiense 11:00 Farense
  Académica 14:15 Belenenses
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GRUPO EstE J P
1-NY Red Bulls 32 51
2-New York City FC 32 51
3-toronto FC 32 49
4-Impact Montréal  32 44
5-DC United 32 43
6-Philadelphia Union 32 42
7-NE Revolution 32 39
8-Columbus Crew 31 35
9-Orlando City 32 35
10-Chicago Fire 31 27

major league Soccer

GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 32 56
2-Colorado Rapids 30 51
3-LA Galaxy 32 48
4-Real salt Lake 32 45
5-seattle sounders 31 44
6-sporting KC 32 43
7-Portland timbers 32 41
8-sJ Earthquakes 31 37
9-Vancouver Whitecaps 32 35
10-Houston Dynamo 30 32

1-Palmeiras 60 29 18 6 5 52 27
2-Flamengo 57 29 17 6 6 40 26
3-Atlético Mineiro 53 29 15 8 6 46 37
4-santos 51 29 16 3 10 47 27
5-Fluminense 46 29 13 7 9 36 30
6-A. Paranaense 45 29 14 3 12 30 26
7-Botafogo 44 29 13 5 11 36 33
8-Grêmio 43 29 12 7 10 34 33
9-Corinthians 42 29 12 6 11 35 29
10-Ponte Preta 39 29 11 6 12 37 45
11-Chapecoense 38 29 9 11 9 40 50
12-Cruzeiro 36 29 10 6 13 37 41
13-Coritiba 36 29 9 9 11 35 34
14-são Paulo 36 29 9 9 11 28 29
15-Vitória 35 29 9 8 12 38 40
16-sport 34 29 9 7 13 39 45
17-Internacional 33 29 9 6 14 29 34
18-Figueirense 31 29 7 10 12 27 37
19-santa Cruz 23 29 6 5 18 33 50
20-América Mineiro 21 29 5 6 18 19 45

  P J V E D GM Gs

1-Portimonense 26 10 8 2 0 23 8
2-santa Clara 22 9 7 1 1 14 7
3-Benfica B 21 10 6 3 1 14 9
4-Vizela 16 9 4 4 1 10 7
5-Penafiel 16 10 4 4 2 10 8
6-Cova da Piedade 16 10 4 4 2 12 13
7-Académica 14 9 4 2 3 9 6
8-Desp. Aves 14 9 3 5 1 14 11
9-FC Porto B 14 10 4 2 4 10 14
10-U. Madeira 14 10 3 5 2 8 7
11-Gil Vicente 13 10 2 7 1 8 7
12-Varzim 12 10 3 3 4 10 11
13-Braga B 12 10 2 6 2 13 10
14-Fafe 11 10 2 5 3 12 14
15-sporting B 11 9 3 2 4 15 16
16-V. Guimarães B 10 10 3 1 6 11 16
17-Famalicão 9 9 2 3 4 11 16
18-Leixões 8 10 1 5 4 6 7
19-Freamunde 7 9 1 4 4 7 9
20-Ac. Viseu 6 9 1 3 5 8 12
21-sp. Covilhã 5 8 1 2 5 6 11
22-Olhanense 1 10 0 1 9 11 23

  P J V E D GM Gs

1-Benfica 19 7 6 1 0 17 4
2-sporting 16 7 5 1 1 16 9
3-FC Porto 16 7 5 1 1 15 4
4-Braga 14 7 4 2 1 12 7
5-Chaves 12 7 3 3 1 8 6
6-V. Guimarães 11 7 3 2 2 12 11
7-Rio Ave 10 7 3 1 3 9 9
8-Belenenses 9 7 2 3 2 6 8
9-Marítimo 9 7 3 0 4 4 7
10-Feirense 9 7 3 0 4 6 13
11-Paços Ferreira 8 7 2 2 3 11 11
12-Boavista 8 7 2 2 3 8 10
13-V. setúbal 8 7 2 2 3 7 8
14-Estoril Praia 7 7 2 1 4 7 11
15-Nacional 6 7 2 0 5 7 12
16-Arouca 5 7 1 2 4 5 9
17-tondela 5 7 1 2 4 4 9
18-Moreirense 4 7 1 1 5 4 10

  P J V E D GM Gs

resultAdos
30/09 Tondela 2-1 P. Ferreira
01/10 Rio Ave 1-2 Estoril Praia
  Chaves 3-1 Belenenses
  Guimarães 3-3 Sporting
  Nacional 0-4 FC Porto
02/10 Benfica 4-0 Feirense
  V. Setúbal 0-1 Marítimo
  Boavista 2-0 Moreirense
  Arouca 1-1 Braga

21/10 Paços Ferreira 14:00 Nacional
  Marítimo 16:00 Boavista
22/10 Feirense 11:00 V. Setúbal
  Sporting 13:15 Tondela
  FC Porto 15:30 Arouca
23/10 Moreirense 11:00 Rio Ave
  E. Praia 13:00 V. Guimarães
  Belenenses 15:15 Benfica
24/10 Braga 15:00 Chaves

PrÓXimA JornAdA

F1: niCo rosberg venCe o gp do jApão

depois de Lewis Ha-
milton ter aborta-

do a largada e ter caído 
para o oitavo lugar, Nico 
Rosberg, abalou, até à 

vitória  neste Grande Prémio do Japão 
abrindo assim com 33 pontos de vanta-
gem no Campeonato Mundial de pilotos 
e isto faltando apenas quatro provas, 
para o final do campeonato.

O alemão ao serviço da Mercedes fica 
agora mais perto do tão desejado título. 
Max Verstappen travou uma boa batalha 
com o inglês e terminou entre as Mercedes, 
em segundo, deixando a última escaleira do 
podio para Hamilton. Com este resultado, 
a Mercedes garantiu mais um campeonato 
de construtores. Mas vejamos o desenro-
lar da corrida e logo na partida,Verstappen 
pulou para a segunda posição e Perez para 
terceiro. Três voltas após a largada Vettel 
conseguiu superar Perez, assumindo a ter-
ceira posição.
Raikkonen também conseguiu superar o 

Hulkenberg algumas voltas depois. Hamil-
ton tentou forçar para cima do Hulkenberg, 
mas teve que recolher, já na reta dos boxes 
o inglês conseguiu completar a manobra, 
subindo para o sétimo lugar. 
Rosberg venceu e Hamilton foi apenas o 

terceiro. Rosberg abre com 33 pontos em 
relação a Hamilton no campeonato e a si-
tuação do tricampeão torna-se assim uma 
pouco mais complicada. Fernando Alonso, 
não estava nada satisfeito com a sua corri-
da e no final da prova desabafava: “a nossa 
corrida refletiu o fim de semana inteiro: foi 
simplesmente anónimo. Chegar em 16º e 
18º é uma péssima surpresa, principalmen-
te depois do sétimo lugar em Singapura, e 
do sétimo e nono no último fim de sema-
na na Malásia. Espero que tenha sido um 
evento excepcional e único, e que volte-
mos ao nosso normal na próxima etapa em 
Austin. Ficou claro que o traçado da pista 
não favoreceu nosso pacote – não tivemos 
downforce nas curvas mais rápidas. Sei 
que nosso carro é muito mais competitivo 
do que pareceu hoje, e, obviamente, estou 
desapontado com uma performance tão má 
na casa da Honda. Mas vamos analisar o 
que aconteceu e nos recuperar dessa dece-
ção”, disse o simpático piloto espanhol.
próximo encontro dentro de duas se-

manas em AUSTin, para o Grande Pré-
mio dos Estados Unidos da América.

HéLdER diAS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

MUndiAL 2018:

ilhAs FAroé 0-6 portugAl
André Silva tomou-lhe o gosto com 

o primeiro golo frente a Andorra e 
esta noite, em Tórshavn, marcou mais 
três na goleada que portugal impôs às 
ilhas faroé (6-0). 
Três golos em que o avançado do FC Por-

to colocou em evidência todo o seu sentido 
de oportunidade e instinto de matador. Mas 

Portugal não se ficou por aqui, depois dos 
seis golos marcados a Andorra na sexta-
-feira, mas meia-dúzia esta segunda-feira. 
No fundo, são duas boas notícias para a 
seleção portuguesa que, além de somar a 
segunda goleada em quatro dias (doze go-
los marcados e nenhum sofrido), parece ter 
encontrado finalmente um herdeiro de Pau-
leta e Nuno Gomes.
Fernando Santos deu novo voto de con-

fiança ao jovem avançado que voltou a fa-
zer dupla com Cristiano Ronaldo na fren-
te de ataque num onze que, em relação a 
sexta-feira, contou com três alterações. 
Uma previsível, tendo em conta a lesão de 
Raphael Guerreiro, com a entrada de An-
tunes, à qual se acrescentam as entradas 
de William Carvalho e João Mário para os 

lugares de João Mouti-
nho e Bernardo Silva.
Portugal entrou no 

jogo a mandar, peran-
te um grande ambiente 
nas bancadas, com a 
maior parte dos adep-
tos a cantar ao longo 
de todo o jogo, mas a 
verdade é que sentiu 
algumas dificuldades 
para encontrar espaços 
nos minutos iniciais. 
Portugal tinha uma 
elevada posse de bola, 
mas não conseguia 
ganhar profundidade 
perante a forte pressão 
que o adversário exer-

cia sobre o detentor da bola que, aliada a 
marcações cerradas a toda a largura do ter-
reno, ia-lhe permitindo constantes recupe-
rações de bola.
Mais uma demonstração de força do Cam-

peão da Europa que, depois das hesitações 
demonstradas frente à Suíça, parece estar 
de volta ao caminho certo para mais uma 
qualificação para uma fase final.
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