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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$
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tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho
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As eLeições PresidenCiAis
dA AmériCA ProfundA

As eleições na América, foram em tudo e para todos uma rutura em 
dimensões múltiplas e determinam uma viragem política, a partir da 
qual a intensidade que a todos impôs relatos chocantes. Trump, um 
ilusionista republicano, com as suas monstruosidades e sem perfil de 
homem de Estado, vai ser o novo presidente da América.
É certo, porém os muitos sinais que vinham surgindo um pouco por 

todo o lado no seio da Europa e fora dela, o combate de potências eco-
nómicas envolvendo a mobilização de grandes recursos materiais para 
controlar a produção no mundo, com os EUA envolvidos no espaço a 
par da complexidade da situação política e económica mundial. Oba-
ma procurou durante o seu mandato esgrimir argumentos, procurando 
alargar o direito à  saúde para todos, provocou efeitos positivos na 
economia numa época de quase falência na esfera da alta finança, o 
desemprego está baixo e até à data não teve nenhum escandalo à sua 
volta. Menos bom foi o seu trabalho a fabricar modelos de afirmação 
internacional da América nos conflitos de guerra nos países envolvi-
dos, que chegaram a causar tédio e peso na alma, por sacrificar vidas e 
haveres a qualquer coisa inevitavelmente inútil, numa humanidade va-
riável e imperfeita. O seu apoio a  Hillary Clinton e a sua simpatia não 
chegou para ajudar a ganhar as eleições, embora tenham conseguido 
mais votos do que Trump.
Trump tem uma profunda falta de ética, como escola de valores e 

parece-me que não será demasiado arriscado dizer que o seu campo já 
é podridão e não vai ter compaixão pelo sofrimento do povo. 
O rol de fatores nocivos: barafunda na visão do mundo, a sobreposi-

ção dos intertesses pessoais face aos interesses da América, os proble-
mas educativos, os seus valores instaurados durante a sua campanha 
eleitoral, assombrosas invenções e finalmente o pensamento em que 
os mercados dominam o pensamento económico e dos governos e a 
religião politizada marca uma importante presença. Por tudo isto consi-
dero que 2017 vai ser o início de um tempo decisivo para percebermos 
o mundo de hoje e o fim dos grandes desafios sociais que dominaram 
uma parte do século XX. Creio numa corrente de trabalhadores, artis-
tas e intelectuais para combater a decadência social, porque me parece 
absurda esta maneira de viver.

esPerAnçA em diAs meLhores

Trump venceu e o mundo ficou 
atónito. Muito já se falou e se vai fa-
lar deste assunto. Entretanto, aqui 
entre nós, tomou posse um novo 
governo regional, numa nova legis-
latura, com novos protagonistas, 

alguns deles carecendo de confirmar os seus créditos 
nas áreas para que foram indigitados. Temos que dar 
o tempo ao tempo e deixar um voto de esperança na 
expetativa de que estas foram as melhores escolhas. 
Novos desafios neste novo mandato são importantes, 
tendo em vista a que a participação cívica não en-
fraqueça a legitimidade do XII Governo Regional dos 
Açores. Vasco Cordeiro, na cerimónia de tomada de 
posse deixou alguns recados importantes para o povo 
açoriano, sobretudo para aqueles que foram eleitos 
para representar-nos durante os próximos quatro 
anos, deixando um desafio enorme que nunca deixou 
de o ser, respeitante à fraca participação cívica dos ci-
dadãos nos atos eleitorais. Para tal, é sua e pretensão 
primeira que a sociedade se mobilize em torno deste 
desiderato, alertando que a responsabilidade deve 
ser assumida por todos, quer sejam as forças sociais, 
os empresários e os cidadãos em geral. Importa que 
se volte a página e que a Assembleia Legislativa dos 
Açores não continue a ser um mero apêndice do Go-
verno Regional, sob pena de ser vista pela população 
como uma excrescência do nosso regime autonómi-
co, onde a atividade parlamentar é subalternizada e 
injustamente os Deputados são vistos aos olhos da 
opinião pública como um verbo de encher, numa abó-
bada, onde o ruído só chega verdadeiramente cá fora 
não pelas melhores razões. Os açorianos pretendem 
sentir que o Governo e o Parlamento, aqui incluindo 
todos os Partidos, estão sintonizados, embora diferin-
do na forma, no combate aos números negros que a 
OCDE divulgou e que não constitui um bom cartão de 
visita para nós ilhéus. Trata-se de assumir um desafio 
coletivo, porque a contabilidade da saúde, a criação 
de emprego, melhor formação e ensino, mais desen-
volvimento social e económico, etc. tem de ser um 
repto mobilizador para melhorarmos a qualidade de 
vida das nossas gentes. Apesar do trabalho desenvol-
vido nos Açores, é urgente encontrar políticas sociais 
que ajudem os que se encontram numa situação de 
maior fragilização da comunidade, bem como ajudar 
as empresas a criarem riqueza e gerar emprego mais 
seguro, atendendo ao flagelo que é para o desem-
pregado de longa duração ou para o jovem que não 
encontram uma oportunidade no mercado de traba-
lho. Tanto a agricultura, como as pescas, deparam-
-se com constrangimentos assustadores que estão 
a condicionar o desenvolvimento económico, haven-
do famílias, sobretudo na área piscatória, que vivem 
em situações aflitivas, atentos os condicionalismos 
impostos às pescas e estas são áreas da atividade 
económica açoriana que são vitais para o nosso de-
senvolvimento sustentado. Vasco Cordeiro em cam-
panha assumiu que vai apontar as suas principais 
armas para o combate à pobreza e à exclusão social, 
chamando todos os departamentos do Governo para 
que se possa encontrar medidas para se avançar na 
luta e no combate a esses fenómenos, porque os 
números do RSI são demasiados escuros para uma 
Região que se quer afirmar na Europa. Já no primeiro 
Conselho do Governo desta nova legislatura apontou 
como desafios na área social as questões de com-
bate à pobreza, mas também de reforço do projeto 
em curso no âmbito da educação e da qualificação 
dos Açorianos. Assim sendo, o XII Governo Regional 
dos Açores tem a consciência nítida dos desafios que 
se deparam à frente dos açorianos. Por isso,  todo o 
trabalho e todos os recursos devem ser mobilizados 
para essas tarefas de emergência, quer na vertente 
social, quer na vertente laboral, quer, ainda, na ver-
tente empresarial.  A partir de agora é importante que 
o Governo dê um enfoque determinante no planea-
mento e desenvolvimento de políticas que possam 
minorar e até reverter os efeitos que a conjuntura nos 
impôs e que continua a provocar os seus efeitos de-
vastadores junto dos açorianos. No início deste novo 
ciclo político que agora se inaugura, será determinan-
te tocar a rebate para unir todos para lutar por uns 
Açores melhores e nos motive e nos dê esperança 
em dias melhores.
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AgendA comunitáriA

ConCerto “diáLoGos”
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal tem o prazer de 
anunciar que no próximo dia 23 de novembro às 19h30, na 
Chapelle Historique du Bon-Pasteur (100, SHERBROOKE 
E., H2X 1C3), terá lugar o concerto “Diálogos” da pianista 
portuguesa Ana Beatriz Ferreira. Entre outros objetivos, este 
evento pretende dar a conhecer a música clássica portugue-
sa e vários dos seus compositores, por via de um “diálogo” 
entre compositores portugueses e europeus de diferentes 
épocas e períodos musicais.

são mArtinho no CLube orientAL
Clube Oriental celebra o tradicional São Martinho dia 19 
de novembro pelas 19 horas com o DJ Lucky. Não percam 
este dia tão especial que é o São Martinho no Oriental 
esperamos por vós. Já recebemos marcações para o Ano 
Novo lugares limitados.

Sexta-feira, 18 de noveMbro
feijoada ou bitoque

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

A imbeCiLidAde reinAnte

a vitória de trump para 
presidente dos eua des-

pertou em muito boa gente 
uma enorme admiração de-
pois de uma campanha cheia 

de polémicas e afirmações bombásticas. Since-
ramente não percebo porquê!
Depois de alguns anos de morna inquietação rei-

nante em todos os cantos do mundo verifica-se a 
ascensão de determinados “líderes” que assumin-
do slogans que se vêm adjetivando de populistas, 
galgando os degraus do poder e alcançando posi-
ções de destaque. A surpresa é enorme como se 
fossemos assolados por uma epidemia sem pré-
-aviso. No entanto, a elite reinante, seja ela es-
querda ou direita como muitos gostam de qualifi-
car, cada vez mais se distancia do cidadão comum, 
que apreensivo pela constante subida e descida de 
maré de diversas influências, não entende, e com 
alguma razão, porque tanto se defende um siste-
ma que se preocupa mais com a sua própria sobre-
vivência do que com o cidadão comum, o cerne 
da existência desse próprio sistema. Por exemplo, 
ficamos espantados como foi possível que regiões 
do Reino Unido que são bastante favorecidas com 
fundos da Comunidade Europeia puderam votar 
a favor do brexit; ou estados dentro dos EUA que 
eram tradicionalmente democratas, que inclusive 
foram favorecidos com ajudas às suas maiores 
empresas empregadoras durante esta última cri-
se, votaram por Trump em detrimento de Clinton; 
ou verificamos regiões ou povos tradicionalmen-
te abertos adotarem comportamentos fechados e 
isolacionistas, ou defenderem líderes com teorias 
aberrantes e macabras. 
Estes eventos não são surpresa se pensarmos 

que tudo tem a sua causa a priori. O alienamento 
das pessoas em relação às elites políticas e inte-
lectuais, assim como aos media que criam situa-
ções ilusórias e que atualmente debatem-se com 
um problema de credibilidade, contribui em boa 
medida para o estado atual a que chegámos. Para 
o cidadão comum, quer seja ele americano ou 
português, não quer saber o que é o défice, saldos 
primários de contas do estado, juros que sobem e 

descem ao sabor dos ventos das notícias mais ou 
menos exatas ou outras abstrações economico-po-
líticas. Eles querem sim uma oportunidade para 
viverem condignamente sem se sentirem com a 
corda constante na garganta. Eles querem que as 
opções políticas se reflitam na sua vida de forma 
positiva, que proporcionem um mínimo de nível 
de bem estar e desenvolvimento que lhes perspe-
tive alguma felicidade. Que lhes interessa saber 
que o país ou região onde vivem recebeu milhões 
de fundos se as suas vidas continuam no fio da 
navalha? 
Durante aproximadamente os últimos 20 anos 

esta situação esteve em lume brando, estando 
agora no ponto para apresentar os seus efeitos. Os 
moderados que lideraram as opiniões nacionais e 
internacionais nestas últimas décadas foram infe-
tados pelo vírus do oportunismo, do desvario, por 
vezes da mentira, da inépcia e da ilusão. Vivemos 
uma época perigosa que na história passada situa-
ções análogas escoaram em conflitos graves que 
causaram grandes perdas à Humanidade e que são 
motivo de vergonha para a mesma. A democracia 
representativa vive uma crise que a democracia 
direta não resolverá, pois esta irá fazer as escolhas 
para as quais será manipulada por indivíduos que 
percebem as fragilidades populares, seus medos e 
anseios. Daí aparecerem estes resultados que al-
guns julgam surpreendentes, onde os eleitores são 
julgados de imbecis quando a verdadeira imbeci-
lidade está nos criadores desta situação e naqueles 
que tudo fizeram para a ignorar.

jorge Correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

inAuGurAção dA exPosição
A escola de arquitetura da Universidade Laval tem o pra-
zer de convidar todos para a inauguração da exposição 
«La coupe de Saipal rêvant de ses façades», com respeito 
à obra do arquiteto português Pancho Guedes. O evento 
terá lugar na Salle Jean-Marie-Roy, na próxima quinta-fei-
ra, dia 17 de novembro às 19h00. 

festA de AnGAriAção de fundos
Lúcia Carvalho em colaboração com a Associação Por-
tuguesa de Saint-Thérèse organiza jantar/dançante para 
angariar fundos para Associação Canadiana dos Diabe-
tes, sábado, 26 de novembro no salão da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval. A noite será animada pelo 
Mário Rodrigues, e Helena Cabral dos Estados-Unidos, a 
Banda Evolution e DJ Moreira. Lúcia: 514-212-1552.

noite de fAdos nA CAsA dos Açores
No dia 26 de novembro, pelas 19H00, a Casa dos Açores 
do Quebeque promove um serão de fados, com Jordelina 
Benfeito e seus músicos. Ementa: caldo verde, bacalhau à 
casa e sobremesa. 
Para reservas: 514- 388-4129 ou 514-774-6537.

já pODEm rEsErvAr O sEu
lugAr pArA A 

pAssAgEm DE ANO 
cOm AlEX mOrEIrA
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4ª-fEIrA 16 DE NOvEmbrO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Filhos da Nação
5:39 O Outro Lado
6:36 Números do Dinheiro
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:13 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:52 Agora Nós
18:23 Zig Zag
18:44 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:03 Os Boys
21:52 Os Nossos Dias
22:36 Grande Entrevista
23:29 Notícias do Atlântico
0:29 Hora dos Portugueses
0:43 Os Boys

5ª-fEIrA 17 DE NOvEmbrO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:34  Grande Entrevista
6:27 Janela Indiscreta
6:58 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:16 A Praça
13:00 Portugal em Direto
13:51 Manual de Instruções
14:17 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:46 Agora Nós
18:14 Zig Zag
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:36 Dentro
21:18 Grande Área
22:12 Fatura da Sorte
22:32 Hora dos Portugueses
22:35 Notícias do Atlântico
23:38 Janela Indiscreta 
 com Mário Augusto!
0:08 5 Para a Meia-Noite

6ª-fEIrA 18 DE NOvEmbrO                
1:30 Bom Dia Portugal
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 Zig Zag
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:45 Manchetes 3
20:15 Sexta às 9
21:00 Hora dos Portugueses
21:15 Miúdo Graúdo
22:00 Os Nossos Dias
22:45 Números do Dinheiro
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Miúdo Graúdo

sábADO 19 DE NOvEmbrO            
1:30 No Ar
1:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Sagres e Maldita
 Network Negócios 2016
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Sexualidade dos 
 Portugueses
10:30 Podium
11:30 Programa a designar
12:00 África do Sul
 Atlântida - Madeira 2016
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Decisão Nacional
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Lousã
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 NAV Portugal e Siscog
 Network Negócios 2016
21:15 Donos Disto Tudo
22:15 Cá Por Casa 
 com Herman José
23:15 A Essência
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 O Princípio da Incerteza

DOmINgO 20 DE NOvEmbrO            
1:30 Palavra aos Diretores
2:02 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:24 Visita Guiada
6:58 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
10:30 Agora Nós
11:45 Programa a designar
12:15 Animais Anónimos
12:45 Altitude - A Natureza
 da Serra da Estrela
13:45 Diga Doutor
14:30 Hora dos Portugueses

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

joSÉ da ConCeição
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

AfinAL onde está A feLiCidAde
de Que tAnto se fALA?

Seria importante que as 
pessoas se lembrassem 

sempre de que ser feliz não 
é ter um céu sem tempesta-
des, caminhos sem acidentes, 

trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem 
decepções. 
Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança 

nas batalhas, segurança no palco do medo, amor 
nos desencontros. Ser feliz não é apenas valori-
zar o sorriso, mas reflectir sobre a tristeza. Não 
é apenas comemorar o sucesso, mas aprender as 
lições nos fracassos. Não é apenas ter prazer nos 
aplausos, mas encontrar alegria no anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a 

vida, apesar de todos os desafios, incompreen-
sões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fa-
talidade do destino, mas uma conquista de quem 
sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser 
feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tor-
nar-se autor da sua própria história. É atravessar 
desertos fora de si, e ser capaz de encontrar um 
oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a 

Deus em cada manhã pelo milagre da vida. Ser 
feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É 
saber falar de si mesmo. É ter a coragem de ouvir 
um “não”. É ter a segurança para receber uma 
critica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, ter 
prazer com os pais e ter momentos poéticos com 
os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser fe-
liz é deixar viver a criança livre, alegre e sim-
ples que mora dentro de cada um de nós. É ter 
maturidade para dizer “eu errei”. É ter a ousadia 
para dizer “perdoa-me”. É ter sensibilidade para 
expressar “eu preciso de ti”. É ter capacidade de 
dizer “eu amo-te”.
Desejo que a vida se torne um canteiro de opor-

tunidades que lhes permitam de serem felizes... 
Que nas vossas Primaveras sejam amantes da 
alegria. E que nos vossos Invernos  sejam ami-
gos da sabedoria. E, quando errarem no caminho, 
espero que recomecem tudo de novo. Pois assim 
serão cada vez mais apaixonados pela vida. E 
descobrirão que... Para ser feliz não é ter uma 
vida perfeita. Mas saber usar as lágrimas para 
irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar 
a paciência. Usar as falhas para esculpir a sereni-
dade. Usar a dor para lapidar o prazer. E usar os 
obstáculos para abrir as janelas da inteligência.

LeonArd Cohen

natural de Montreal, fi-
lho de uma família judia, 

mereceu reconhecimento pú-
blico no québec e no mundo, 

os aplausos foram muitos e prolongados ao 
longo da sua vida de artista músico e poeta. 

licenciou-se em literatura na universidade 
Mcgill em 1955 e tem dois livros publicados 
em portugal “filhos da neve” e “o livro do 
Desejo”.

Em Outubro deste ano lançou o seu último ál-
bum e a sua vida acabou na quinta feira dia 10 de 
Novembro aos 82 anos em Los Angeles. A sua 
última morada é no cemiterio da “Congrégation 
Juive Shaar Hashomyim à Montréal” ao lado dos 
seus pais.
Na ilha grega de Hydra escreveu o romance 

“The Favourite Game”, e foi lá que conheceu 
Marianne norueguesa. Realizou dois espetáculos 
em Lisboa entre a sua intensa atividade interna-

cional, “Various Positions” é um dos ál-
buns mais aclamado e vendido.
Fiquei sensibilizado pelo interesse que 

ele tinha por Lisboa e com a sua modés-
tia e voz intimista me disse: vivo em Los 
Angeles por razões profissionais, mas 
por satisfação  seria em Portugal... Agora 
contento-me aqui no Plateau, com a mi-
nha casa ao lado  do “Parque de Portu-
gal”. 
o seu nome constou na lista como 

candidato ao prémio nobel da lite-
ratura, que no final foi atribuído a 
Bob Dylan. Foi distinguido com o Pré-
mio príncipe das astúrias das letras 

e galarduado com o 9º Prémio Glenn Goud.  
leonard Cohen um nome de referência inter-
nacional, cuja carreira e percurso artístico in-
tegrou Portugal.

Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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morreu LeonArd Cohen, há três semAnAs
CAntou PArA deus Que estAvA Pronto

Com profunda 
pena faleceu 

o lendário poeta, 
compositor, e artista leonard Co-
hen que nasceu em Westmount, 
Montreal a 21 de setembro de 1934 
de uma família judia de origem po-
lonesa, morreu aos 82 anos em los 

angeles e foi sepultado no cemité-
rio Shaar Hashomayim no Mont-
-Royal. 
A morte de Leonard Cohen pegou 

muita gente de surpresa na noite de 
quinta-feira passada, perdemos um 
dos visionários mais prolíficos e re-
ferenciados da música. Considerado 

um dos mais importantes nomes da 
música popular do século XX. A sua 
infância foi marcada pela morte de 
seu pai apenas quando tinha 9 anos.
O cantor e compositor já estava pre-

parado para a sua partida. Em seu úl-
timo álbum lançando há três semanas 

“You want it darker” onde ele canta 
“I’m ready my Lord” como em for-
ma de despedida. O poeta cantou 
para seus fans que estava pronto, e foi 
ainda mais literal em uma das suas 
últimas entrevistas. Ele ia completar 
50 anos de carreira brevemente. Aos 
77 anos foi distinguido com o Prémio 
Príncipe das Astúrias das Letras pelo 
imaginário sentimental da escrita e 
da música. Leonard visitou Portugal 
várias vezes, os maiores concertos fo-
ram em 1985 no dia 18 de Fevereiro 
no Pavilhão Dramático de Cascais, 
em 1988 no dia 7 de Junho no Coli-
seu dos Recreios em Lisboa, em 2008 
no dia 19 de Julho Passeio Marítimo 

de Algés, em 2009 no dia 30 de Julho 
no Pavilhão Atlântico em Lisboa, em 
2010 no dia 10 de Setembro no Pavi-
lhão Atlântico em Lisboa, e o último 
grande concerto que ele deu em Por-
tugal foi no dia 7 de Outubro de 2012. 
Em 1956 lança seu primeiro livro de 

franCiSCa reiS
e fotoS de 
antero branCo
antHony pereira

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm Poesia “Let us Compare Mytholo-
gies”. Em 1961 lança the Spice Box 
on Earth. Em 1963 lança seu primei-
ro Romance “The favourite Game”. 
Em 1964 lança seu  livro de Poemas  
“Flowers for Hitler”.
em 1966 lança segundo roman-

ce “beautiful lovers” e continuou 
escrevendo grandes romances, vá-
rios livros de poesia, grava suas fa-
mosas composições em seus discos, 
conhecido por suas cancões como 
“Aleluia”. Cohen passou a dedicar-
-se à música apenas depois dos 30 
anos, já consagrado como autor de 
romances e livros de poesia. Um 
imortal nunca morre!! que sua 
alma descanse em paz.
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Sylvio MartinS
e fotoS de
HuMberto Cabral

smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

PAuLo ribeiro e A GALA dos ArtistAs

vem Aí A 45ª edição do «Livro do GALo»

Para anunciar no guia «Livro do Galo» edição 2016, ligue já para a Maria João atra-
vés do telefone (514) 845-9635, ou ainda poderá contactar-nos por correio electrónico, 
info@galo.ca, ou através do telefax (514) 284-5394.

Quem ProCurA semPre enContrA!

Iniciámos a fase de preparação da edição 2017 de Portugal em Montreal 
«Livro do Galo». 
O Guia comercial e profissional «Livro do Galo» tem por objetivo anunciar 
todas as empresas e comércios, independentemente do ramo de negó-
cios, bem como, todos os profissionais que possam oferecer os seus servi-

ços, bens e produtos à comunidade portuguesa e ao grande público. 

6 rAzões PArA AnunCiAr no «Livro do GALo»!
1. oferecemos uma vitrina de visibilidade dirigida para alcançar os seus potenciais clientes, even-

tuais parceiros, fornecedores, investidores, etc.; 

2. oferecemos uma visibilidade útil e ativa, ao longo de um período alargado e a menor custo do 
que meios de publicidade convencionais, maximizando assim o seu investimento, bem como o seu 
potencial impacto; 

3. proporcionamos uma melhor oportunidade de ser visto pelos seus potenciais clientes, visto o «li-
vro do galo» ser dedicado não só à comunidade portuguesa como também ao grande público em 
geral; 

4. Bonificando a vossa visibilidade com um anúncio gratuito no nosso sítio galo.ca, multiplicando 
assim as oportunidades de serem vistos por mais potenciais clientes; 

5. o «livro do galo» é impresso a cores com uma tiragem de 15 000 exemplares distri-
buídos gratuitamente, sendo facilmente encontrados em vários pontos de distribuição;  

6. A nossa grelha tarifária, para a edição 2017, não sofreu qualquer alteração para a edição 2017

a semana passada foi um 
semana cheia de emo-

ção, com a morte de um 
grande cantor canadiano, leonard Cohen, e 
também 11 de novembro, dia da Memória, 
“jour du souvenir”, um dia memorial da Co-
munidade Britânica desde o final da Primei-
ra guerra Mundial para lembrar os mem-
bros da sua forças armadas que morreram 
enquanto estavam lutando na guerra. Cerca 
de 100 000 soldados canadianos morreram 
nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais. 

Com tudo isso, tivemos a oportunidade de ver 
e apreciar um grande cantor e compositor be-
jense Paulo Ribeiro que veio a Montreal sábado 
12 de novembro na Grande sala da Santa Cruz 

para uma angariação de fundos para a Gala dos 
Artistas. Pudemos também notar a vinda dos 
Estados-Unidos Enio Rebolo e Arlindo Andra-
de para este grande evento, e sem esquecer o 
nosso jovem da comunidade Alex Moreira que 

fez um ótimo trabalho no som. Foi uma noite 
sensacional e memorável com uma sala cheia 
de boa gente que fizeram desta festa um grande 
sucesso. O cantor Paulo Ribeiro fez uma grande 
retrospetiva musical de 2 horas, mais ou me-
nos, sem esquecer a atuação do Paulo Ribeiro 

e Arlindo Andrade que foi mesmo muito emo-
cionante.
O público é unânime a aplaudir uma das vozes 

que há mais de 20 anos deixa na música portu-

guesa a sua marca indelével, como uma das mais 
aplaudidas e deixou a sua marca, Paulo Ribei-
ro fez tudo para todos. E, durante o espetáculo, 
Paulo Ribeiro disse claramente que já lá vão 18 

anos que não vinha a Montreal e se gostaram da 
sua prestação devem contactá-lo para voltar. E, 
na minha opinião, deve voltar, porque foi um 
“show” espetacular.

parabéns aos organizadores desta festa e que 
esta angariação de fundos seja muito bom 
para a sua festa oficial que será em março.
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Hoje em dia, a vida pro-
fisional de qualquer 

um nunca fica parada. Um 
dia ou outro segue-se sem-

pre um novo ramo e em breve vamos ver 
a nova aventura deste lindo casal bastante 
simpático.

renovação reSidenCial
interior e exterior

rui Miguel rodrigueS
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rÉnovation

PArA mAis
informAções

info@tvPm.CA
514.993.9047

prograMa da SeMana
QUinTA-FeiRA:
alfred dallaire Memória preparou 
celebração em memória dos
defuntos em Laval.

SáBADo:
Secretário de estado das Comunidades 
visitou a escola de Santa Cruz.

ALdeA, o novo Projeto nA ComunidAde
José Figueiredo, natural de Viseu, com 35 anos 

de experiência no ramo da restauração, e Nela 
da Silva, natural de Porto de Mós, com 25 anos 
de experiência, uma das melhores chefe na co-
munidade em gastronomia portuguesa têm um 
novo projeto com o apoio dos seus filhos que 
vão ajudar a fazer deste sonho uma realidade, 
Filipe e Mariline. 
Os dois decidiram juntos de realizarem um so-

nho, abrir um pequeno restaurante no centro da 
comunidade. 

Sylvio MartinS
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm O restaurante já tem um nome, ALDEA. Po-

demos informar que haverá mais ou menos 45 
lugares. Haverá pratos especiais todos os dias 

para agradar a todos assim como pratos e enco-
mendas para fora. 
As renovações e preparações já estão na fase 

final e o restaurante fica situado no 4403 Boul 
St-Laurent, em Montreal.
nesta casa portuguesa, josé e nela, estarão 

lá para vos receber e todos serão bem-vindos.
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na quinta-feira, 10 de 
novembro de 2016, teve 

lugar a visita da Comissão 
das Comunidades Culturais do plq na as-
sembleia nacional do Quebeque.
A nossa comunidade, foi representada pelo 

nosso bem conhecido colaborador e secretá-
rio adminitrativo, Miguel Félix. Este encontro 
com os membros das Comunidades Culturais 
do Quebeque, tem por objetivo, não só de dar 

um novo PortuGuês nA
AssembLeiA nACionAL
do QuebeQue

casais Da semana

foto Da semana

tony Saragoça
e fotoS de 
Claude HurenS

ADmIN@AvOzDEpOrtugAl.cOm a conhecer os locais de trabalho dos partidos 
que formam o governo e da oposição, como 
também promover a proximidade dessas co-
munidades com os eleitos da população. 
Como não podia deixar de ser, o nosso amigo 

Miguel deu um passo suplementar, levando até 
às mãos do nosso Primeiro Ministro o nosso 
tradicional e excelente embaixador da golusei-
ma portuguesa, o famoso “pastel de nata”.
na foto, podemos ver o Miguel em compa-

nhia do primeiro Ministro do quebeque, 

phillipe Couillard, no momento em que este 
se deliciava com um pastel de nata bem por-
tuguês, mas com o sabor do também famoso 
“sirop d’érable”, quebequense.
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sAtA uLtrAPAssA tAP
em PontuALidAde
a Sata ultrapassou a tap 

no ranking da pontualida-
de, estando agora no top50 das 
companhias com voos à hora. Se-
gundo revelou a presstur, a tap 
caiu em outubro para a posição 
210 do ranking de pontualidade 
da oag, com 68,8% de voos à 
hora (até 15 minutos do horário), 
quando em Setembro tinha ficado 
em 167ª, com 74,6%.
A companhia açoriana SATA, pelo 

contrário, teve uma evolução positi-
va, cotando-se em outubro na posi-
ção 45, com 87,2% dos voos à hora, 
quando em Setembro tinha ficado 
em 209, com 66,6%. Em outubro, 
de acordo com o ranking publicado 
pela OAG e que abrange 250 com-
panhias, a nº1 foi a Lufttransport, 
com 100% dos voos à hora, mas com 
apenas 102 voos no mês, enquanto a 
OAG da TAP enumera 9.991, cotan-
do a companhia portuguesa como a 
72ª maior em número de voos, e para 

a SATA indica 1.172 voos, cotando-
-se como a 250ª maior.
O Top10 da pontualidade entre as 

cem maiores em número de voos in-

clui ainda a Flybe (40ª em número 
de voos, com 17.389), na posição 
27, com 88,8% de voos até 15 mi-
nutos do horário), Azul Airlines (25ª 
em número de voos com 21.235) na 
posição 29, com 88,6%, KLM (24ª 
em número de voos, com 21.258), na 
posição 32, com 88,2%, Finnair (76ª 
em número de voos, com 9.243), na 
posição 37, com 87,8%, e Norwe-
gian Air Shuttle (58ª em número de 
voos, com 12.274), na posição 38, 
com 87,7%.

LusodesCendente nA eQuiPA
de trAnsição de trumP
eleito desde 2003 para a Câ-

mara dos representantes, 
devin nunes tem sido crítico da 
política externa de obama. Pu-
blicou um livro crítico do sistema 
político americano, que apresenta 
como refém de interesses.
Três filhos, o genro, o lusodescen-

dente Devin Nunes, que é membro 
da Câmara dos Representantes e 
duro crítico da administração de 
Barack Obama, e alguns dos seus 

mais leais apoiantes ao longo da 
campanha, foram as escolhas de 
Donald Trump para o comité execu-
tivo da equipa de transição que será 
dirigida pelo candidato a vice-pre-
sidente, Mike Pence. Devin Nunes 
está na Câmara dos Representantes 
desde 2003, eleito pela Califórnia. 
Destacou-se na crítica ao progra-
ma de saúde aprovado por Obama, 
o Obamacare, e à política externa 
do presidente democrata, mas man-
tém igualmente divergências com 
Trump neste campo, sendo, por 
exemplo, partidário do acordo de 
comércio livre Parceria Transatlân-
tica, que aquele recusa. Em 2010, 

foi considerado pela revista Time 
como uma das 40 figuras da política 
americana com menos de 40 anos 
em ascensão. Nasceu em 1973, o 
primeiro de dois filhos de uma fa-
mília lusodescendente em segunda 
geração. É autor de um livro, Resto-
ring the Republic (Restaurar a Re-
pública, 2010), que é todo ele uma 
crítica ao modo como funciona hoje 
o sistema político americano, sus-
tentando Nunes que os eleitos estão 
preocupados em chegar ao poder, 
para se aproveitar deste a favor de 
si próprios e dos seus aliados, para 
garantir vantagens financeiras e 
profissionais, e que a elite política 
consegue evadir as responsabilida-
des perante os eleitores. Para Nu-
nes, os EUA vivem em estado de 
“guerra civil fria”, num conflito que 
não é entre republicanos e democra-
tas, mas entre o sistema político bi-
partidário, entrincheirado no poder, 
e os direitos e liberdades dos ame-
ricanos. Em comunicado, Nunes 
refere que espera “ajudar a formar 
uma equipa enérgica e virada para 
o futuro que lidere capazmente o 
nosso país na direção de mais cres-
cimento económico, mais oportuni-
dades e uma terra mais segura para 
todos os americanos”. A escolha 
de Nunes, que preside à comissão 
para os serviços de informações da 
Câmara e esteve envolvido na cam-
panha no seu estado, sinaliza que a 
equipa governamental de Trump irá 
basear-se na direita do partido repu-
blicano e chegar até setores popu-
listas e neoconservadores.
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sAgItárIO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Estará tão feliz com a sua relação que 
todos irão notar tamanha satisfação. Que a sua Estrela-Guia brilhe 
eternamente! Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha mais 

atenção ao seu mealheiro. Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua 
felicidade. Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode 
ocorrer o aparecimento de fungos. Dinheiro: Com muito trabalho 

conseguirá alcançar o sucesso. Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

AquárIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Não sobrevalorize o aspeto físico, 
procure ver primeiro o que realmente as pessoas são por dentro. 
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: 

Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro. 
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

pEIXEs: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado se está 
só. Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é o 

momento ideal. Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

cArNEIrO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que valerá a 
pena. Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro. Dinheiro: 
Período favorável a investimentos de maior amplitude.

Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

tOurO: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. 
Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua relação, mas com 
calma tudo se resolverá. Saúde: Este será um período favorável 
a este nível, aproveite para descansar. Dinheiro: Momento pouco 

propício para grandes investimentos. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

gémEOs: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, 
Poder. Amor: Poderá viver uma aventura de grande importância para 
si. Que o Amor seja uma constante na sua vida! Saúde: Dê mais 
atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja tão materialista, pois 

só tem a perder com isso. Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

cArANguEjO: Carta Dominante: a Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode 
perder aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer 
ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio! Saúde: 

Não sobrecarregue o seu corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu 
sucesso. Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

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

lEÃO: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: Seja mais generoso com a sua 
cara-metade. Saúde: Modere o consumo de doces. Dinheiro: 
Resista à tentação, não gaste mais do que tem projetado. 

Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

vIrgEm: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos poderão fazer-lhe 
um convite irrecusável. Saúde: Cuidado com a alimentação, não 
coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspeto 
financeiro, aproveite-o.  Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

bAlANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação amorosa. 
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Dinheiro: 
Estabilidade financeira. Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

EscOrpIÃO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: 
Poderá zangar-se com um familiar, mas se colocar de lado o orgulho 

sairá vitorioso. Uma personalidade forte sabe ser suave e leve 
como uma pena! Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes.  
Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

IDIOtAs NAs ElEIÇõEs
Em desespero um homem que tinha votado nas eleições 
da política, apanha o politico na rua e diz:
- Você é um idiota! Votei em si e você não passa de um 
mentiroso…
E responde o politico:
- Pelo vistos, o idiota é você que votou em mim…

cONvErsA DE lIsbOEtA
Um lisboeta foi visitar o Alentejo e, ao encontrar um 
alentejano, massacrou-o com um discurso interminável. 
A certa altura, apercebendo-se que o alentejano não o 
interrompia, disse-lhe:
- Talvez esteja a maçar-te e a roubar o teu tempo.
Responde o alentejano:
- Nada disso! Podes falar à vontade porque não tenho 
estado a prestar atenção ao que tu dizes…

EstArrAÇADO: Alguém que não é poupado nos seus 
hábitos quotidianos, que gasta demasiado, sem fazer 
atenção às pequenas economias da vida domética. En-
fim, estarraçar é gastar estouvadamente. Esta é uma ter-
rível crítica feita às noras...

HOrIzONtAIs: 1. Eles. Sacou. Contr. da prep. a com 
o art. def. o. 2. Sinal para começar alguma coisa. Título 
honorífico aplicado aos mestres da lei judeus. 3. Irisar. 
Descanso religioso que, conforme a lei de Moisés, os 
Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. 4. 
Imensidade (fig.). Comovido. 5. Desgastar, friccionan-
do ou roçando. Naquele lugar. 6. Pessoa importante, 
influente. 7. Vai à rua. Vegetação espontânea. 8. Falta 
ou perda de honra. Coloração. 9. Substância azotada e 
cristalizada que é um dos princípios imediatos da urina. 
Maneiras sociais. 10. Agregar. Galardão. 11. A si mes-
mo. Esteja unido por aderência. Caminhava para lá.

vErtIcAIs: 1. Lugar onde habitam as divindades, se-
gundo a mitologia grega. Uma mais uma. 2. Reunião 
festiva, noturna, dentro de casa particular, teatro ou clu-
be. Que tem a cor da erva. 3. Pequeno (Brasil). Tenho 
conhecimento. 4. Irmã dos pais ou dos avós. Tudo o que 
nivela. 5. Designa repulsa ou raiva (interj.). Grande de-
sejo, ânsia. 6. A acusada. Excluir. Recitei. 7. Qualquer 
compartimento de uma casa. Apertar com nó ou laçada. 
8. Variedade de anfíbola actinolítica. Caminho orlado de 
casas dentro de uma povoação. 9. Rebordo do chapéu. 
Aguentar. 10. Que tem abas. Aprovei ou elegi por meio 
de voto. 11. Sete mais um. Fanático.

PortuGuesA APostA no CAnAdá PArA
ContinuAr investiGAção do CAnCro dA mAmA

uma médica portuguesa emigrante no Ca-
nadá está há três anos a dar o seu contri-

buto para melhorar a vida das doentes com 
cancro na mama.
Licenciada pela Faculdade de Medicina de Lis-

boa (2006), a portuguesa especializou-se em On-
cologia Médica no IPO de Lisboa (2013), altura 

em que decidiu emigrar. 
Foi por um “mero acaso” em 2011, que conhe-

ceu, no Congresso Europeu de Oncologia em 
Estocolmo, na Suécia, um especialista mundial-
mente reconhecido na área de cancro da mama, o 
canadiano Sunil Verma, que lhe sugeriu a “opor-
tunidade de continuar a investigação e os estu-
dos na vertente do cancro da mama” em Toronto.
“Ele (Sunil Verma) sugeriu-me uma subespe-

cialização em cancro da mama em Toronto, com 

a vertente clínica e de investigação, e paralela-
mente a possibilidade de me candidatar a um 
programa de mestrado/ doutoramento na Uni-
versidade de Toronto”, contou. Em setembro de 
2013, Sofia Torres iniciou essa subespecialização 
na área do cancro da mama na Unidade de Onco-
logia Médica, no Centro de Ciência de Saúde do 

Hospital Sunnybrook.”Resolvi vir para 
Toronto, porque o (hospital) Sunnybrook 
é um centro reconhecido mundialmente, 
em termos de investigação e tratamento 
de doentes com cancro da mama, e pela 
possibilidade de trabalhar com e de ter 
como mentores oncologistas como o Dr. 
Sunil Verma, a Dr. Maureen Trudeau e 
a Dr, Kathleen Pritchard”, acrescentou.
Paralelamente, em 2014, decidiu dar 

continuidade aos estudos na Universida-
de de Toronto, ao frequentar um douto-
ramento de Políticas de Saúde, Gestão e 
Avaliação, Epidemiologia Clínica e Pes-

quisa nos Cuidados de Saúde.”Em Portugal era 
impossível ter três dias por semana para trabalhar 
e dedicar-me à investigação clínica”, realçou. 
o esforço e dedicação de Sofia Torres foi re-

compensado com um prémio monetário atri-
buído pela universidade de toronto, no valor 
de 10 mil dólares canadianos (6,7 mil euros), 
valor que lhe permite o financiamento na to-
talidade das propinas na universidade. 

universidAde no CAnAdá vAi PremiAr
o meLhor ALuno de estudos PortuGueses

a universidade de york, em toronto, no 
Canadá, anunciou hoje a criação do Pré-

mio ‘Pedras negras: espírito Açoriano’, que 
visa distinguir o melhor aluno do programa 
de estudos Portugueses e Luso-brasileiros.
  “O Prémio Pedras Ne-

gras: Espírito Açoriano 
“foi criado em 2014 na 
Universidade de York, 
tem o patrocínio do Banco 
Santander Totta, e o ob-
jetivo de distinguir a pro-
gressão e o mérito acadé-
mico bem como o envolvimento em atividades 
co(extra)curriculares em Estudos Portugueses e 
Luso-brasileiros”, afirmou hoje à Lusa a profes-
sora Inês Cardoso.
A docente do Camões, Instituto da Cooperação 

e da Língua, doutorada em Didática de Língua, a 

lecionar na Universidade de York, explicou que 
este prémio “reconhece os estudantes inscritos 
neste programa a tempo inteiro que já tenham 
completado, pelo menos, 12 créditos em disci-
plinas com a rubrica correspondente”.

O Prémio pretende tam-
bém “homenagear o escri-
tor José Dias de Melo”, au-
tor da obra ‘Pedras Negras’, 
de 1964, um importante 
escritor português, natural 
dos Açores.
O ‘Prémio Pedras Negras: 

Espírito Açoriano’ (2015/16) vai este ano ser 
atribuído à aluna lusodescendente Natasha Fer-
reira, no próximo dia 14 de novembro, na Casa 
dos Açores do Ontário, pela sua dedicação e par-
ticipação bastante ativa na comunidade univer-
sitária.

solução

HOrIzONtAIs: 1. Os, Tirou, Ao. 2. Lamiré, Rabi. 3. Iriar, Sabat. 4. Mar, 
Abalado. 5. Puir, Ali. 6. Magnata. 7. Sai, Erva. 8. Desonra, Cor. 9. Ureia, 
Trato. 10. Adir, Laurel. 11. Se, Adira, Ia.
vErtIcAIs: 1. Olimpo, Duas. 2. Sarau, Verde. 3. Mirim, Sei. 4. Tia, Ra-
soira. 5. Irra, Gana. 6. Ré, Banir, Li. 7. Sala, Atar. 8. Uralite, Rua. 9. Aba, 
Arcar. 10. Abado, Votei. 11. Oito, Carola.
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filmes

fEstA DA sAlsIcHA
Quando se trata da dupla 

Seth Rogen e Evan Goldberg 
(A Entrevista, Superbad - é 
Hoje), não há como esperar 
piadas politicamente corretas 
ou reflexões profundas. Nes-
se ponto, a animação adulta 
Festa Da Salsicha cumpre o 
seu papel. Afinal, em que ou-
tra ocasião de sua vida você 
teria a oportunidade de con-
ferir uma suruba (literalmen-
te) de alimentos?
A trama brinca com temas 

como religião, o conflito en-
tre árabes e judeus, além das velhas piadas de cunho 
sexual. Aliás, “brincar” é a palavra certa, já que o filme 
não visa provocar nenhum debate, apenas joga com 
estereótipos (muitos ofensivos) da mesma forma que 
milhares de comediantes de stand up comedy já fizeram 
anteriormente. A premissa do filme é a seguinte: em um 
supermercado de uma grande rede, alimentos de todos 
os tipos aguardam ansiosos nas prateleiras pelo dia que 
serão escolhidos pelos deuses e levados para uma rea-
lidade melhor, onde serão finalmente livres. Os deuses 
são ninguém menos que nós, os seres humanos. Uma 
clara referência à alegoria religiosa do céu, inferno e da 
vida eterna.

um EstADO DE lIbErDADE
Matthew Macconaughey entrega 
outra grande atuação em Um Es-
tado De Liberdade, infelizmente o 
roteiro não acompanha seu talento 
e a narrativa peca em muitos pon-
tos, inclusive na falta de desenvol-
vimento do personagem principal. 
Apesar da forte história de um 
homem que se opôs a tudo que 
considerava errado durante e após 
a Guerra Civil dos EUA, o filme é 
mais uma obra incapaz de cau-
sar impacto. Baseado em eventos 

reais e dirigido por Gary Ross, diretor do primeiro Jogos 
Vorazes, a trama acompanha Newton Knight entre 1862 
e 1876 e mostra como o enfermeiro do exército confede-
rado abandona a guerra de secessão, volta para casa e 
passa a lutar pelos direitos de seus vizinhos e escravos 
que esperam a libertação, se tornando um verdadeiro 
Robin Wood dos pântanos do Mississipi. O começo é in-
teressante o suficiente para prender a atenção do espec-
tador, a história de Newt é inspiradora e a forma como 
ele cria um exército para lutar pelo que é certo funciona 
na tela. O problema é que mesmo essa parte da história 
começa a ficar arrastada perto do final. Pior ainda o facto 
de essa ser apenas metade da história. As coisas vão 
por água abaixo de vez no segundo ato, quando a nar-
rativa mostra a vida de Newt e de ex-escravos no pós-
-guerra com o fim da escravidão.

O prImEIrO EléctrIcO 
surgIu NO pOrtO Em 1872 ?
O carro americano número 8 de tração animal marcou 
o início da rede de transportes da cidade. O primeiro 
eléctrico surgiu no Porto em 1872. Os “americanos” 
ganharam esta designação por terem sido construí-

dos nos Estados Unidos, em 1832. A máquina a vapor 
apareceu na cidade em 1878, mas não foi do agrado 
dos portuenses, devido ao barulho e a sujidade. A tra-
ção eléctrica surgiu em 1895, com a Companhia Car-
ris de Ferro do Porto. O eléctrico 100, um veículo to-
talmente aberto, circulou no Porto entre 1910 e 1928. 
A história e outras curiosidades podem ser conheci-
das numa visita ao Museu do Carro Eléctrico, fundado 
em 1992 pela Sociedade de Transportes Colectivos do 
Porto, situado na Alameda Basílio Teles n°51.

Web summit: APAreLho CAseiro 
PArA monitorizAr Cérebro
é PortuGuês
um aparelho de poucos centímetros que 

pode analisar a atividade cerebral, agora 
só possível em instituições ligadas à saúde e 
através de sistemas caros, pode dentro de um 
ano estar em cada casa.
  “A ideia é ajudar a saúde mental, monitori-

zando e treinando a atividade cerebral”, expli-
cou à Lusa um dos seus criadores, Ricardo Gil 
da Costa, que hoje vai apresentar a invenção na 
conferência de tecnologia a decorrer em Lisboa, 
a Web Summit. Ricardo será o orador num pai-
nel chamado “Mobilising mental health: A brain 
interface for everyday life” (Mobilizar a saú-
de mental: um interface cerebral para todos os 
dias), onde vai explicar o conceito e os avanços 
da iniciativa, a ser desenvolvida pela empresa 
que criou nos Estados Unidos, onde trabalha, a 
Neuroverse. Mas já explicou à Lusa que o apa-
relho, que se conecta com um telemóvel ou um 
tablet, pode ajudar em doenças como Parkinson 

ou Alzheimer, entre outras.
Licenciado em biologia, Ricardo é doutorado 

em neurociências, trabalhou como investigador 
em institutos nacionais de saúde norte-america-
nos, dedica-se à investigação e criou a empresa 
com base no que já fazia, o estudo e monitoriza-
ção de vários tipos de sinais cerebrais.
“Temos conhecimentos que não estão a ser uti-

lizados e temos problemas de aumento exponen-
cial de doenças como Alzheimer ou Parkinson. 
Há um aumento de longevidade e o cérebro não 
acompanha essa longevidade”, disse, lembrando 
que aliado ao sofrimento desses doentes há um 

custo de tratamento também muito elevado.
Faltava por isso, afirmou, um sistema de moni-

torização do cérebro do ponto de vista neurofi-
siológico , que se faz nos hospitais (muitas vezes 
quando a doença já está em fase muito avança-
da), que se faz através de encefalografias , sem-
pre sistemas muito caros e que exigem muitas 
estruturas e pessoal especializado. Por isso Ri-
cardo propõe um pequeno aparelho, que se põe 

na testa, e que se faz tudo isso em casa, que é 
acessível a qualquer bolsa e que pode medir as-
petos como a atenção ou a memória. E de uma 
forma lúdica, até com jogos, permitindo que os 
resultados sejam enviados ao médico.
“Percebemos que não podia ser só um aparelho 

e criámos todo um ecossistema. Tinha de haver 
uma base de dados que permitisse, ao recolher as 
ondas cerebrais, analisar e fazer uma avaliação”. 
Isso faz-se com uma ligação a um telefone e Ri-
cardo diz que a variedade de componentes não 
tornam os testes aborrecidos, podendo-se cons-
truir os tais jogos.
A Neuroverse, explicou também, tem em fase 

final um estudo sobre esquizofrenia e tem proje-
tos de investigação em áreas como a depressão, 
desordens de stress, desordens pós-traumáticas e 
Alzheimer. Mas é do aparelho, o Brain Station, 
ou Interface Cerebral, e da aplicação associa-
da, a Brain Vitals, que se falará hoje. Não é um 
meio de diagnóstico nem serve para curar mas 
monitoriza o cérebro, como hoje monitorizam a 
tensão muitos aparelhos que as pessoas têm em 
casa (que também não curam). “A Neuroverse 
traz-lhe a interface do cérebro de amanhã”, es-
creve a empresa na sua página na Internet. Nas 
palavas de Ricardo Gil da Costa o amanhã pode 
ser dentro de um ano.

cArtoon
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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
bruNO cOstA

Cel.: 514.885.4724
DANNy pENA

Cel.: 514.688.4576
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

jOEm cONtAbIlIstAs
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

renoVações

CâMbio do dólar Canadiano
15 de noveMbro de 2016

1 euro = Cad 1,469460
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

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

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

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 AsseGurAdA.

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 um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

pAtrícIA: 514-814-0362

serViços

Restaurante português, procura cozinheiro/a com 
experiência para trabalhar aos fins-de-semana à 

noite. Tel: 514-816-8022

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
grelha (GRILL MAN) a tempo inteiro. 438-764-4964

sr. tAfA
vidente médium ComPetente

muito sério no seu domínio. reGresso ráPido e 
definitivo do seu Amor, ProbLemAs fAmiLiAres, 
suCesso soCiAL, PAtrimónio e neGóCios, emPre-

sAriAL, bom senso nos joGos, desenfeitiçar.
resuLtAdos efetivos, disCrição AsseGurAdA.

teL.: 438.988.7129

encontros

Homem solteiro, sério de 
62 anos de idade e de

boa aparência procura senhora 
de 55 a 65 anos,

para relação séria e estável.
Tel.: 514-678-4267 Cel.: 514-618-9642

jckgoncalves@hotmail.com

M e M o r a n d u M
3º aniversário de falecimento
DOmINgOs tErcEIrA

Saíste da vida, mas não 
da nossa vida. Como 
podíamos acreditar que 
morreu quem tão vivo 
está nos nossos cora-
ções. Sentimos muito a 
tua falta.
Da tua mulher Linda e da 
tua querida família. 
Uma missa em honra do 
Sr. Domingos Terceira 
será celebrada, sábado, 
26 de novembro de 2016 
às 18h30, na igreja Santa 
Cruz.

†

vElOsA cONstruÇÃO
Todo o tipo de renovação
e reparação de qualidade

num preço bastante razoavel.
OrÇAmENtO grAtuItO

438-937-2309 | nelvel@hotmail.com

mArIA DA luz jANEIrO
Faleceu em Laval, no dia 13 
de novembro de 2016, com a 
idade de 82 anos, a Sra. Maria 
da Luz Janeiro, natural do 
Porto Formoso, São Miguel, 
esposa do já falecido Sr. 
Mariano Teixeira Furtado.
Deixa na dor seu filho José 
(Margarida Pacheco), sua 
filha Olga (José Sousa), seus/
as netos/as Jimmy, Ricardo, 
Melissa, Carolina Furtado, 
Vanessa e Jeffry Sousa, 
suas cunhadas, 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 | emartins@memoria.ca

A missa do corpo presente, hoje quarta-feira 16 de 
novembro de 2016, às 10h na igreja Nossa Senhora de 
Fátima em Laval. Será sepultada em cripta no mausoléu 
St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. Bem Hajam.

Pessoas para trabalhar 
em construção e renovação 

durante todo o ano com ou sem 
experiência. Bom salário. 

Tony: 514.593.6649 ou 
514.668.0656

inFoRMAÇÃo PARA QUeM LÊ.
ReSULTADo PARA QUeM AnUnCiA.

Precisa-se de pessoa com experiência para 
limpeza de uma casa em Outremont. Deve 

falar um pouquinho de francês. 3 vezes por 
semana (sexta-feira, sábado e domingo)

Tel: 514-791-8034
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 p j v E D
1-Liverpool 26 11 8 2 1
2-Chelsea 25 11 8 1 2
3-Manchester City 24 11 7 3 1
4-Arsenal 24 11 7 3 1
5-Tottenham 21 11 5 6 0
6-Man. United 18 11 5 3 3
7-Everton 18 11 5 3 3
8-Watford 15 11 4 3 4
9-Burnley 14 11 4 2 5
10-Southampton 13 11 3 4 4
11-West Bromwich 13 11 3 4 4
12-Stoke City 13 11 3 4 4
13-Bournemouth 12 11 3 3 5
14-Leicester City 12 11 3 3 5
15-Middlesbrough 11 11 2 5 4
16-Crystal Palace 11 11 3 2 6
17-West Ham 11 11 3 2 6
18-Hull City 10 11 3 1 7
19-Swansea City 5 11 1 2 8
20-Sunderland 5 11 1 2 8

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classificação

 p j v E D
1-Juventus 30 12 10 0 2
2-roma 26 12 8 2 2
3-Milan 25 12 8 1 3
4-Lazio 22 12 6 4 2
5-Atalanta 22 12 7 1 4
6-Napoli 21 12 6 3 3
7-Torino 19 12 5 4 3
8-Fiorentina 17 11 4 5 2
9-Internazionale 17 12 5 2 5
10-Genoa 16 11 4 4 3
11-Cagliari 16 12 5 1 6
12-Chievo 15 12 4 3 5
13-Sampdoria 15 12 4 3 5
14-Udinese 15 12 4 3 5
15-Bologna 13 12 3 4 5
16-Sassuolo 13 12 4 1 7
17-Empoli 10 12 2 4 6
18-Pescara 7 12 1 4 7
19-Palermo 6 12 1 3 8
20-Crotone 5 12 1 2 9

 p j v E D
1-Nice 29 12 9 2 1
2-Monaco 26 12 8 2 2
3-Paris SG 26 12 8 2 2
4-Guingamp 21 12 6 3 3
5-Rennes 20 12 6 2 4
6-Toulouse 19 12 5 4 3
7-Lyon 19 12 6 1 5
8-Bordeaux 19 12 5 4 3
9-Saint-étienne 18 12 4 6 2
10-Angers 17 12 5 2 5
11-Dijon 14 12 3 5 4
12-Marseille 14 12 3 5 4
13-Montpellier 14 12 3 5 4
14-Metz 14 12 4 2 6
15-Caen 13 12 4 1 7
16 Nantes 12 12 3 3 6
17-Bastia 11 12 3 2 7
18-Lille 10 12 3 1 8
19-Nancy 9 12 2 3 7
20-Lorient 7 12 2 1 9

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 24 10 7 3 0
2-RB Leipzig 24 10 7 3 0
3-TSG Hoffenheim 20 10 5 5 0
4-Hertha BSC 20 10 6 2 2
5-B. Dortmund 18 10 5 3 2
6-FC Köln 18 10 5 3 2
7-E. Frankfurt 18 10 5 3 2
8-B. Leverkusen 16 10 5 1 4
9-SC Freiburg 15 10 5 0 5
10-Mainz  14 10 4 2 4
11-B. M´gladbach 12 10 3 3 4
12-Schalke 04 11 10 3 2 5
13-FC Augsburg 11 10 3 2 5
14-Wolfsburg 9 10 2 3 5
15-Darmstadt 98 8 10 2 2 6
16-W. Bremen 7 10 2 1 7
17-FC Ingolstadt 2 10 0 2 8
18-Hamburger SV 2 10 0 2 8

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Real Madrid 27 11 8 3 0
2-Barcelona 25 11 8 1 2
3-Villarreal 22 11 6 4 1
4-Sevilla 21 11 6 3 2
5-Atlético Madrid 21 11 6 3 2
6-Real Sociedad 19 11 6 1 4
7-Athletic 17 11 5 2 4
8-Celta de Vigo 17 11 5 2 4
9-Las Palmas 16 11 4 4 3
10-Málaga 15 11 4 3 4
11-Eibar 15 11 4 3 4
12-Alavés 13 11 3 4 4
13-Espanyol 12 11 2 6 3
14-Real Betis 11 11 3 2 6
15-Valencia 10 11 3 1 7
16-Leganés 10 11 3 1 7
17-Deportivo 10 11 2 4 5
18-Sporting Gijón 9 11 2 3 6
19-Osasuna 7 11 1 4 6
20-Granada 4 11 0 4 7

eSPanha
lIga BBVa

25/03 14:45 Portugal vs Hungria
09/06 14:45 Letónia vs Portugal

aPuramento Para o munDial 2018

grupO A
  J P
1 Arsenal 4 10
2 Paris SG 4 10
3 L. Razgrad 4 1
4 FC Basel 4 1

grupO b
  J P
1 Napoli 4 7
2 Benfica 4 7
3 Besiktas 4 6
4 Dynamo Kyiv 4 1

2016/11/23
Arsenal 14:45 Paris SG
Razgrad 14:45 FC Basel

2016/11/23
Besiktas 12:45 Benfica

Napoli 14:45 Dynamo Kyiv

grupO c
  J P
1 Barcelona 4 9
2 Man. City 4 7
3 B. M´gladbach 4 4
4 Celtic 4 2

grupO D
  J P
1 Atlético Madrid 4 12
2 B. München 4 9
3 PSV 4 1
4 FK Rostov 4 1

2016/11/23
M´gladbach 14:45 M. City

Celtic 14:45 Barcelona

2016/11/23
FK Rostov 12:00 B. München

A. Madrid 14:45 PSV

grupO E
  J P
1 Monaco 4 8
2 B. Leverkusen 4 6
3 Tottenham 4 4
4 CSKA Moskva 4 2

grupO f
  J P
1 B. Dortmund 4 10
2 Real Madrid 4 8
3 Sporting 4 3
4 L. Warszawa 4 1

2016/11/22
Moskva 12:00 Leverkusen
Monaco 14:45 Tottenham

2016/11/22
Dortmund 14:45 Warszawa
Sporting 14:45 Real Madrid

grupO g
  J P
1 Leicester City 4 10
2 FC Porto 4 7
3 FC Kobenhavn 4 5
4 Club Brugge 4 0

grupO H
  J P
1 Sevilla 4 10
2 Juventus 4 8
3 Lyon 4 4
4 Dinamo Zagreb 4 0

2016/11/22
FC Kobenhavn 14:45 FC Porto
Leicester City 14:45 Brugge

2016/11/22
Dinamo Zagreb 14:45 Lyon

Sevilla 14:45 Juventus

24/11 Grp.A Fenerbahçe 11:00 Zorya
 Grp.D Zenit 11:00 Maccabi Tel Aviv
 Grp.C FK Qäbälä 11:00 Anderlecht
 Grp.B Astana 11:00 APOEL
 Grp.I Schalke 04 13:00 Nice
 Grp.G Ajax 13:00 Panathinaikos
 Grp.K Sparta Praha 13:00 Southampton
 Grp.L Steaua Bucuresti 13:00 Osmanlispor
 Grp.G Celta de Vigo 13:00 Standard Liège
 Grp.K Hapoel Be´er Sheva 13:00 Internazionale
 Grp.J Fiorentina 13:00 PAOK
 Grp.H Gent 13:00 Braga
 Grp.H Shakhtar Donetsk 13:00 Konyaspor
 Grp.I FK Krasnodar 13:00 Red Bull Salzburg
 Grp.L FC Zürich 13:00 Villarreal
 Grp.J Slovan Liberec 13:00 Karabakh
 Grp.C Saint-étienne 15:05 Mainz
 Grp.F Athletic 1505 Sassuolo
 Grp.F Genk 15:05 Rapid Wien
 Grp.E Roma 15:05 Plzen

f1: hAmiLton venCe GP do brAsiL

a mãe natureza estragou 
por completo o grande 

Prémio do Brasil. Com muita 
chuva durante todo o dia, a 
prova  teve reviramentos im-

previsíveis. Três horas foi o tempo que demo-
rou a serem corridas (direi mesmo se foram 
corridas) e duas bandeiras vermelhas. 
No fim, Lewis Hamilton, o pole, ganhou pela 

primeira vez em Interlagos, depois de dez tenta-
tivas e isto na terra de seu ídolo, Ayrton Senna. 
Nico Rosberg, líder do campeonato, foi o segun-
do e a disputa pelo título vai para a última etapa, 
em Abu Dhabi. Max Verstappen, este jovem re-
cruta, ao serviço da Red Bull, que nos ofereceu 
toda uma corrida e uma pilotagem perfeita na 
chuva fechou o pódio. Felipe Massa bateu na 48 
volta  e abandonou. Com este resultado, Hamil-
ton chegou a 355 pontos e conseguiu a sua 52ª 
vitória na FORMULA 1, passando Alain Prost, 
como o segundo com mais triunfos na história 
da categoria. 

A corrida ficou interrompida por 35 minutos. 
Palmer acertou no carro de Kvyat enquanto o 
carro de segurança ainda estava na pista. E a or-
ganização deu outra bandeira vermelha. 
A batida de Massa na entrada da reta das  boxes, 

na volta 48, fez a entrada mais uma vez do carro 
de segurança e fez com que Felipe Massa não 
tivesse o resultado desejado na sua última cor-
rida de FORMULA 1 em Interlagos. Mas a sua 
despedida em casa foi emocionante! Após aban-

donar a prova, o piloto da Williams enrolado na 
bandeira do Brasil seguiu a pé até às boxes, onde 
foi recebido com aplausos pelos mecânicos, en-
genheiros chefes de equipa tais como a Merce-
des, a própria Williams e a Ferrari, equipa pela 
qual correu oito anos. Emocionado, o vice-cam-
peão de 2008 foi abraçado pela esposa Raffaela 
e pelo filho Filipinho, deixando-se derreter em 
lágrimas. 

“Peço desculpas porque queria acabar a corrida, 
só tenho a agradecer todo o carinho da torcida. O 
dia de hoje, independente do resultado, não era o 
que eu estava tentando, mas vai ser inesquecível 
para a minha vida”, disse Massa. Felipe é o bra-
sileiro que mais voltas liderou (183) e que mais 
vezes foi ao pódio (5) em Interlagos. 
Dono de duas vitórias (2006 e 2008), além de 

três pole positions, o piloto não vem tendo um 
bom ano: são apenas 51 pontos, bem abaixo de 
seu companheiro, Valtteri Bottas. Quanto a nós 
que seguimos toda a sua carreira como piloto e 
tantas e tantas recordações que ficam connosco 
aproveitamos este seu último Grande Prémio 
em casa para lhe desejar BOA RETIRADA e 
um futuro risonho, dentro e fora da modalida-
de. OBRIGADO FELIPE MASSA  para os bons 
momentos.
próximo encontro dentro de duas semanas 

em Abu Dhabi. Será o último GP da época 
2016 onde será consagrado o Campeão do 
Mundo 2016.

HÉlder diaS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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major league Soccer

1-Palmeiras 70 34 21 7 6 57 30
2-Santos 64 34 20 4 10 53 29
3-Flamengo 63 34 18 9 7 47 33
4-Atlético Mineiro 60 34 17 9 8 56 44
5-Botafogo 55 34 16 7 11 41 35
6-A. Paranaense 51 34 16 3 15 35 31
7-Corinthians 50 34 14 8 12 44 38
8-Grêmio 49 33 13 10 10 36 34
9-Fluminense 48 34 13 9 12 43 41
10-Chapecoense 46 34 11 13 10 45 52
11-Ponte Preta 45 34 13 6 15 43 50
12-São Paulo 45 34 12 9 13 36 32
13-Cruzeiro 44 34 12 8 14 42 44
14-Coritiba 42 34 10 12 12 38 37
15-Sport 40 33 11 7 15 42 50
16-Vitória 39 34 10 9 15 43 48
17-Internacional 38 34 10 8 16 32 38
18-Figueirense 33 34 7 12 15 28 43
19-Santa Cruz 27 34 7 6 21 37 59
20-América Mineiro 27 34 7 6 21 21 51

  P J V E D GM GS

1-Portimonense 36 14 11 3 0 31 11
2-Desp. Aves 29 14 8 5 1 24 13
3-Cova da Piedade 28 15 8 4 3 19 15
4-Santa Clara 27 15 8 3 4 18 15
5-Benfica B 25 14 7 4 3 18 15
6-Académica 23 15 6 5 4 13 10
7-Penafiel 22 14 6 4 4 14 13
8-Sporting B 21 14 6 3 5 25 24
9-Vizela 20 15 4 8 3 14 13
10-FC Porto B 19 14 5 4 5 16 17
11-U. Madeira 18 15 4 6 5 12 14
12-Gil Vicente 17 14 3 8 3 10 10
13-Braga B 17 14 3 8 3 18 15
14-Varzim 16 14 4 4 6 17 19
15-Famalicão 16 14 4 4 6 18 21
16-Sp. Covilhã 15 14 3 6 5 13 16
17-Fafe 15 15 3 6 6 18 26
18-Ac. Viseu 15 15 3 6 6 14 17
19-V. Guimarães B 14 14 4 2 8 14 22
20-Leixões 12 15 2 6 7 10 13
21-Freamunde 10 15 1 7 7 11 16
22-Olhanense 8 15 2 2 11 17 29

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

resultAdos
04/11 Guimarães 2-1 Nacional
05/11 E. Praia 2-0 Tondela
  P. Ferreira 1-1 Chaves
  Feirense 0-1 Belenenses
  Rio Ave 1-2 Boavista
06/11 Moreirense 1-2 V. Setúbal
  FC Porto 1-1 Benfica 
  Sporting 3-0 Arouca
  Marítimo 1-0 Braga

25/11 V. Setúbal 15:30 Rio Ave
26/11 Chaves 6:45 Marítimo
  Nacional 11:00 Estoril Praia
  Boavista 13:15 Sporting
  Belenenses 15:30 FC Porto
27/11 Arouca 11:00 Paços Ferreira
  Benfica 13:00 Moreirense
  Tondela 15:15 V. Guimarães
28/11 Braga 15:00 Feirense

PrÓXimA JornAdA

plAy-Off
2016/10/27 Toronto FC 3-1 Philadelphia Union
  LA Galaxy 3-1 Real Salt Lake
2016/10/28 DC United 2-4 Impact Montréal
  Seattle Sounders 1-0 Sporting KC
MEIAS-FINAIS (WEST) 1ª MãO 2ª MãO
LA Galaxy (1-1) Colorado Rapids 1-0 1-0 (3-1)g.p.
Seattle Sounders (4-2) FC Dallas 3-0 2-1
MEIAS-FINAIS (EAST) 1ª MãO 2ª MãO 
Impact Montréal (3-1) NY Red Bulls 1-0 1-2
Toronto FC (7-0) New York City FC 2-0 0-5
FINAL (WEST) 1ª MãO 2ª MãO
Seattle Sounders-Colorado Rapids 22/11 22:00 27/11 16:00
FINAL (EAST) 1ª MãO 2ª MãO
Impact Montréal-Toronto FC 22/11 20:00 30/12 19:00

“CinCo Pontos são insufiCientes
PArA Atribuir fAvoritismo Ao benfiCA”
treinador de futebol diz que o ben-

fica não poderá pensar que tem o 
campeonato na mão devido à distância 
em relação aos rivais. 

Domingos Paciência, treinador de fute-
bol, explica a superioridade do Benfica em 
relação a FC Porto e Sporting com dois 
pilares-base. “Contratam bem e rápido. As 

equipas ganham quando fazem uma gestão 
melhor do que as outras. Tem consegui-
do escolher bem, como foram os casos de 
Jonas, Jardel ou Pizzi. É verdade que no 
início Rui Vitória teve dificuldades ao pon-
to de colocar em risco o seu lugar, mas a 
partir do momento em que conheceu os jo-
gadores, deu a volta por cima”, afirmou, dá 
conta O Jogo. Para o antigo futebolista do 
FC Porto, a vantagem de cinco pontos da 
águia em relação aos rivais nada diz sobre 
o desfecho da I Liga. “Dá algum conforto 
e confiança, mas 5 pontos nesta fase são 
insuficientes para atribuir o favoritismo 
ao Benfica [...]. O Benfica já superou uma 
fase em que esteve muito debilitado. O FC 
Porto já mostrou muita força em determi-
nados momentos e o Sporting parece já ter 
passado o seu período menos bom”.

nAni ACreditA num sPortinG CAmPeão

internacional português lamenta que 
os resultados não tenham acompa-

nhado as exibições do seu antigo clube. 
A cumprir a sua primeira época no Valên-

cia, após uma temporada no Fenerbahçe, 
Nani não esquece o Sporting e abordou o 
momento do clube após a goleada imposta 
por Portugal à Letónia, por 4-1, na quar-
ta jornada da fase de apuramento para o 
Mundial de 2018. Falando na zona mista, 
o internacional português admite que tem 
seguido o seu antigo clube com especial 
atenção, deixando-lhe uma mensagem de 
confiança para aquilo que aí vem. “A equi-
pa tem jogado bem mas por vezes os re-

sultados não aparecem. Acredito que vão 
fazer uma excelente época e que podem ser 
campeões”, atirou.

ronALdo juntA mAis um reCorde à
ContA e bAte (mAis umA vez) eusébio

Capitão da Seleção nacional é o joga-
dor com mais golos marcados num 

ano civil pela equipa das quinas. 
O ano de ouro de Cristiano Ronaldo pare-

ce continuar. Depois de conquistar a Liga 
dos Campeões, o Euro 2016 e de ter sido 
nomeado para a Bola de Ouro, o interna-
cional português juntou este domingo mais 
um recorde ao seu livro.

Conforme escreve o Record, com os dois 
golos marcados no jogo contra a Letónia, 
Cristiano Ronaldo passou a ser o jogador 
com mais golos marcados pela Seleção 

Nacional, com 13, ultrapassando desta for-
ma o antigo detentor da marca… Eusébio. 
o pantera negra, em 1966, marcou 12 

golos. Portanto, CR7 quebrou um recor-
de que tinha precisamente 50 anos.
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Seleção portuguesa goleou letónia por 4-1, 
com dois golos de ronaldo, um de William 

e outro de bruno alves e soma agora nove pon-
tos no grupo B, ficando a três da líder Suíça. 
num jogo de sentido único, equipa dos balcãs 
ainda quis fazer história, mas portugal mos-
trou calma e ‘alma lusitana’. 
Portugal derrotou a Letónia com uma goleada 

expressiva na 4.ª jornada da fase de apuramento 
para o Mundial de 2018, mas o resultado, apesar 

da justiça, não espelha aquilo que realmente acon-
teceu durante a partida. A formação das Quinas – 
com Nani a titular no lugar de Quaresma e Bruno 
Alves no centro da defesa – entrou muito bem no 
Estádio do Algarve, mostrando ritmo, boa capaci-
dade de circulação da bola e ‘ganas’ de atirar à ba-
liza. Nani, André Gomes e Ronaldo foram os mais 
inconformados. O ‘baile’ da formação das Quinas 
durou toda partida, com Portugal a adiantar-se 
com um penálti. Mas houve uma altura em que a 
música parou e chegou a escutar-se o ‘barulho en-
surdecedor’ da desilusão, quando o empate se deu 

numa jogada em que a defensiva não foi ágil a ali-
viar o perigo. Portugal tinha-se adiantado no mar-
cador por intermédio de uma grande penalidade, 
numa primeira parte com apagões (por vezes sem 
rasgos de criatividade), Ronaldo falhou um penál-
ti e a Letónia conseguia empatar a 30 minutos do 
fim. Nunca o havia conseguido (5 jogos, cinco vi-
tórias), um empate teria contornos ‘épicos’. 
Os homens de Pahars haviam aproveitado algu-

ma apatia lusa para igualar o jogo a um golo e 
a célebre epopeia letã, Lacplesis [O Matador de 
Ursos], de Andrejs Pumpurs, um poema que se 
baseia em mitos locais, ganharia aqui uma nova 
dimensão. E logo contra o campeão europeu. O 
desejo de criar algo memorável chegou mesmo a 
pairar nas cabeças dos jogadores da formação vi-
sitante e, não mataram o ‘urso’, mas de o feriram-
-no. 
A ‘epopeia’ letã durou pouco tempo, a reação 

lusa foi imediata. William deu uma valente cabe-
çada na crença da Letónia, repondo a vantagem 
(2-1) dois minutos depois. Uma reação rápida 
que desestabilizou a equipa e a deixou perdida 
no relvado. Depois de William Carvalho quebrar 
uma barreira que estava bem montada, Portugal 
ganhou vantagem no marcador e moral numa par-
tida que esteve perto de se complicar devido ao 
desperdício lusitano. William, a dobrou o ‘Cabo 
das Tormentas’ e teve Ronaldo e Bruno Alves a 
seu lado, mostrando que as epopeias têm voltas 
e reviravoltas. A barreira defensiva dos letões 
desvanecia-se e a enxurrada ofensiva converteu-
-se em golos. Ronaldo fez o tento da noite, à meia 
volta e de primeira, colocando calmia na partida. 
Bruno Alves consumou o triunfo com uma cabe-

çada bem colocada, já nos descontos. 
O resultado justificou-se dadas as inúmeras ten-

tativas lusas para marcar e só não foi mais expres-
sivo devido às intervenções do guardião adversá-
rio, que foi defendendo tudo o que podia. Quando 
a baliza era o alvo havia um senhor chamado Va-
nins a defender tudo o que lhe surgia à frente. 
Era bola cá, bola lá e remate de Portugal, assim 

se pode resumir o jogo. 
As estatísticas confirmam isso mesmo, com Por-

tugal, e mostram que Portugal se valendo da alma 
lusa para derrotar o ‘Adamastor’ letão. Também 
é verdade que soube manter a cabeça fria, embo-
ra apenas tenha descoberto os caminhos para a 
baliza adversária com três tentos nos últimos 20 
minutos. 
Portugal dominou em toda a linha, desde a posse 

de bola, passando pelas tentativas de golo e termi-
nando nos remates à baliza. A formação balcânica 
apenas ganhou nos... pontapés de baliza e nas fal-
tas. Era a forma que a Letónia encontrava para pa-
rar um adversário mais forte. Num duelo de epo-
peias com forças bem diferentes, a Letónia saiu 
vergada por uns expressivos 4-1, depois de tentar 
uma gracinha que poderia ter contornos inéditos. 
Contudo, houve um herói que fez das suas e 

indicou o caminho da ‘nau’ lusa. William des-
bloqueou, mas foram os golos do capitão que 
deram expressão ao resultado. Ronaldo fez o 
seu 7º golo na fase de grupos e escreveu histó-
ria ao tornar-se no melhor marcador de sem-
pre em fases de apuramento para europeus e 
Mundiais (soma os mesmos 42 golos de Dzeko. 
É também o 4.º jogador com mais golos (68) 
por uma seleção do Velho Continente.

dueLo de ePoPeiAs: LetóniA Quis históriA
mAs nAu LusA CheGou A bom Porto


