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

CAFé Com letrAs
na sua quinta edição, o Café com Letras receberá a visita dos escritores de toronto: aida 
Jordão, antónio marques, Emanuel melo e irene marques para compartilharem um pouco 
de sua obra. Esses quatro ótimos escritores estão presentes na antologia memória de 
2014, a primeira publicação dedicada a escritores Luso-Canadianos. além de lerem seus 
textos, o grupo de Toronto ficará disponível para uma conversa com os escritores do Café 
com Letras e o público em geral. Contacto richard simas: richardsimas@netaxis.ca nÃO 
pErCam CaFé COm LEtras v! sábado, 21 de novembro das 16h às 18h no paolo’s 
Café - 4603, boulevard st. Laurent. visitem-nos: http://www.facebook.com/cafelusofono.

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

noite de FAdo
a Casa dos açores do Quebeque, situada no 229 Fleury Ouest, informa os seus sócios 
que organiza uma noite de Fado no dia 7 de novembro pelas 19h, com a famosa fadista 
Jordelina benfeito e seus músicos. Entrada para sócios: 30 açores, não sócios : 35 aço-
res. para reservas: 514-388-4129. Assembleia Geral Ordinaria: a Casa dos açores do 
Quebeque informa os seus sócios que no domingo 15 de novembro pelas 14h30, haverá 
uma assembleia geral ordinária para a eleição dos novos membros para o Conselho de 
administração e o Conselho Fiscal e de deontologia.

ArrAiAl minHoto no sPort montreAl benFiCA
O grupo cultural Cana verde organiza um arraial minhoto no sábado 7 de novembro às 
19h00 no Sport Montreal Benfica situado no 100 rua Bernard ouest. Haverá cantorias e 
concertinas com a participação do grupo Folclórico português de montreal-santa Cruz, 
com a rusga do Coração do minho e com o grupo cultural Cana verde. venha dançar e 
cantar connosco na pura tradição das rusgas! Entrada 5$ (inclui uma bebida ou um caldo 
verde; bilhetes disponiveis à entrada). Haverá tasquinhas e sorteio de uma camisola da 
seleção nacional! não falte! Para mais informações ligue para o 514-943-0632.

AssembleiA esPeCiAl extrAordináriA
Estimados membros da apEs, vimos por este meio convidá-los a participar numa assem-
bleia Especial Extraordinária da a.p.E.s de 2015 que será realizada: domingo 08 de no-
vembro às 14h na associação portuguesa do Espí rito santo, 6024 Hochelaga, montreal, 
Qc., H1n 1X6. tel.: 514 254.4647

ligA dos CombAtentes - núCleo do QuébeC
a Liga dos Combatentes realiza o seu jantar no dia 7 de novembro, 18H00, no Clube 
portugal montreal. O armistí cio será comemorado a 11 de novembro, 16H00, na igreja 
Nossa Senhora de Fátima em Laval com a deposição de uma coroa de flores no monu-
mento aos Combatentes portugueses. para mais informações contactar Luí s damas tel. 
514-521-0128  luisdamas@videotron.ca.

inFo@tvPm.CA
514.993.9047

programa da semana
Quinta-feira 29 de outubro
- sata fala do novo avião no salão 
  internacional do turismo em montreal

sábado 31 de outubro
- Confraria do vinho do porto em montreal
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Manuel de 
SequeirarodrigueS

MrOdriGuEs@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

editorial

Há limites PArA A HiPoCrisiA PolítiCA

Fracassadas as pretensas ne-
gociações entre os partidos  

em Portugal, após as eleições do 
dia 4 de Outubro e impedida a 

clareza apreciável dos 123 deputados, com um 
processo viável de Governo, que o Presidente 
da Républica veio invibializar, mantendo-se as-
sim fiel à sua família política e ficando longe da 
maioria do povo português... Sorriram de des-
prezo após 18 dias de especulações Paulo Portas 
e Passos Coelho, como que fossem um partido 
único e forte. Mas as mãos dos seus 107 deputa-
dos não têm a que agarrar-se na Assembleia da 
República.
O Governo que vai tomar posse dentro de dias, 

está completamente refém dos votos da maioria 
dos portugueses, que vai censurar o exame pré-
vio na Assembleia da República Portuguesa no 
Orçamento de Estado.  Compreende-se que PSD 
e CDS, invoquem os pretensos êxitos nas elei-
ções com 107 deputados.   Mas essa análise fica 
incompleta porque omite os 123 deputados, que 
não são invocados: assim é credível de acordo 
com a lei, escolher entre as duas possibilidades, 
a formação do novo Governo que tenha os dois 
pés bem firmes no chão. O Presidente Cavaco 
Silva após consulta aos partidos: a abertura re-
duzira-se à opinião que há muito estava formada 
de mandatar Passos Coelho a formar o novo Go-
verno, mas não resiste ao mais simples confronto 
com a realidade.

O fraco crescimento económico em Portugal: 
e aqui o povo diz!... temos os mais baixos sa-
lários da Europa, precárias condições de assis-
tência social, dois milhões de pobres e um surto 
de emigração com os portugueses a procurarem 
no estrangeiro a vida digna que o país recusa. 
Outros expressam a seguinte ideia...O consulado 
do Banco Espírito Santo foi abruptamente inter-
rompido, entre outros bancos e submarinos... E 
mais uma vez o Governo que já foi de Paulo e 
Passos, com a ação de salvar o regime num pro-
cesso  que está a custar milhares de Euros ao Es-
tado, dos nossos impostos e neste caso não falta 

o espetacular valor de 6 milhões de Euros que, o 
ex- presidente do BES já depositou para pagar a 
sua caução e assim viver em liberdade até ao seu 
julgamemto?...
Vamos ter os mesmos atores no próximo Go-

verno...  Assim, obrigam há desmontagem destas 
mistificações engenhosas ou grosseiras.  Afinal, 
eles poderiam ter sido dispensáveis, porque pa-
rece serem incapazes de enfrentar as contradi-
ções. A verdade objetiva não tem nada a ver com 
tais subtilezas. Pugnaremos para que a boa go-
vernação em beneficio de todos os portugueses 
prevaleça. 
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foto dA SemAnA

Quem é ele?

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.

somos nós nA reAlidAde AQuilo Que Pretendemos ser?
ou AQuilo Que os outros PensAm Que nós somos?

não sei se estarei confuso 
ou errado, ou se estou a 

entrar na privacidade legíti-
ma dos pensamentos alheios, 
mas confesso que às vezes 
também me acontece ter essa 

espontaneidade. lanço esta pergunta para o 
ar, na expectativa de elucidar a minha igno-
rância, ou talvez a minha curiosidade! Por-
que às vezes nós pensamos ser uma coisa, e 
aos olhos das outras pessoas somos outra. 
Eu já fui testemunha de vários exemplos des-

ta natureza,  tais como: uma senhora que traba-
lhava de noite e dia, ou seja fazia horas suple-
mentares! Onde todos diziam que ela era uma 
avarenta, uma forreta, que vivia só para ver a 
massa na gaveta, sem saberem que o marido a 
tinha abandonado, deixando-a sozinha com três 
crianças para criar. Recordo também, uma vez 
ter conhecido de passagem, um personagem que 
frequentava o mesmo café que eu, onde todos 
diziam que esse indivíduo, devido à sua apa-
rência, e, à elegância com que ele se vestia, e 
aos seus gestos afeminados que se tratava sem 
dúvida de um homossexual. Onde viemos to-
dos a saber semanas mais tarde, que se tratava 
de um pai de família com seis filhos. Isto aqui 
trata-se de uma prova flagrante do lado oposto 
daquilo que as pessoas pensavam. E o que é que 
acontece com aqueles em que as provas circuns-
tanciais nunca apareceram? Creio que na nossa 
mente, até à prova do contrário, eles continuam 
a ser aquilo que nós pensávamos, e que quase 

queríamos que eles assim o fossem. Tal como se 
diz no poema de António Aleixo: “Sei que pa-
reço um ladrão, mas há muitos que eu conheço 
que, sem parecerem o que são, são aquilo que eu 
pareço”. E isso deixa-me a meditar, que muitas 
vezes devido à nossa aparência, na boca das ou-
tras pessoas que não nos conhecem, nós somos 
aquilo que elas querem que nós sejamos, e não 
aquilo que na realidade somos, claro isso até ao 
momento de nos tornar-mos conhecidos por es-
sas mesmas pessoas. Quero dizer com isto, que 
ironicamente somos culpados de pensamentos 
maldosos, da maneira em que discriminamos as 
outras pessoas!! Porque perante lei de Deus, e, 
dos homens, uma pessoa é considerada inocen-
te até à prova do contrário, porque cada um é 
como cada qual, e ninguém é culpado da aparên-
cia que o seu semblante possa projetar aos olhos 
dos outros. Muito embora certas aparências se 
possam concretizar naquilo em que na realidade 
são: mas quem somos nós, para julgarmos quem 
quer que seja? Nós deveríamos aceitar as dife-
renças tal como elas são sem as criticar, porque 
se elas existem foi o artesão da vida que quis que 
elas existissem, e tal como nós elas têm direito 
à vida. Se nós deixássemos o trabalho dos juízes 
aos juízes, e tomássemos um pouco mais conta 
da nossa pequena pessoa, sem julgar os outros. 
talvez vivêssemos num mundo melhor sem 

ódio, sem invejas, nem guerras, onde o amor 
pelo próximo se podia concretizar num oásis 
de paz e de boa ventura, porque na realidade, 
a pobre humanidade precisa de paz e não da 
guerra.

novA direÇão no Centro Comunitário
do divino esPírito sAnto de Anjou

Parabéns à nova direção do Centro Comu-
nitário do divino espírito Santo de anjou 

para o ano 2015-2016. a direção é composta 
de: gerry de Melo, guilhermino Monteiro, 

Helen goral, luísa galego, Carlos arruda, 
Paulina Cardoso, Pedro linhares, José nu-
nes.

JoSÉ da ConCeiÇÃo
jcOncEicAO@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

Mauro Biello, treinador do impact de Montreal, nick 
de santis accompanhado pelo nosso editor Eduíno 
Martins e jornalisto desportivo Hélder dias no res-
taurante Douro. Foto de Humberto cabral
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15º Aniversário do CírCulo 
dos Amigos de rAbo de Peixe

Já lá vai 15 anos que existe 
o Círculo dos amigos de 

rabo de Peixe do quebeque. 
Foi no Sábado passado, 24 de 
outubro o Círculo dos amigos 

de rabo de Peixe uniram-se para festejar em 
grande amizade o 15º aniversário na presti-
giosa sala de receção le Carlton.
Foi servida a entrada aperitivos (cocktails). A 

noite iniciou-se com as boas vindas às pessoas 
presentes na sala pelo presidente Eduardo Leite, 

fazendo uma breve alocução acerca deste even-
to.  O Hino do Senhor Bom Jesus foi tocado se-
guindo uma reza do Pai Nosso, e deu-se lugar ao 
anunciado jantar.

É sempre um prazer receber os amigos de Rabo 
de Peixe, Renato Moniz, que representou o pre-
sidente da junta da freguesia da vila de Rabo de 
Peixe, Jaime Luís Melo Vieira, o Senhor Antó-
nio Moniz, mais conhecido o António Mineiro e 
sua esposa Eduarda Moniz, os amigos dos Esta-
dos Unidos e seu presidente Ricardo D. Moura-
to, Senhor Manuel Falcão Estrela, os amigos da 
província de Ontário com o seu presidente Artur 

Macedo. Pudemos assinalar, durante esta noite a 
presença do Presidente da Câmara de Anjou, o 

senhor Luís Miranda.
Houve vários prémios, a simpática amiga Estre-

la Borges foi vencedora das duas viagens, uma 
para São Miguel Açores oferta da SATA entre-
gue pelo Senhor Carlos Botelho, e outra viagem 
para Lisboa oferta da Agência de Viagem Algar-
ve, entregue por Rui Serpa. Marie Moreira ven-
cedora dos brincos de oiro oferta de Connie e 

Viriato Freire, Renato Moniz vencedor da oferta 
do Chouricor Inc. A música esteve a cargo do 
JG Night Productions. Tivemos o prazer de ver o 
espetáculo do grande artista José Nazário natural 
da Vila de Rabo de Peixe vivendo nos Estados 

Unidos que fez um excelente espetáculo, animou 
o serão com a sua vasta de música, não faltan-
do “O Bailinho” tradicional  das castanholas e a 
marcha à moda de Rabo de Peixe.
No fim da noite há a destacar a notícia da apre-

sentação da nova presidente do Círculo dos Ami-
gos de Rabo de Peixe, Maria do Carmo Couto. 
A nova direção, a partir de janeiro de 2016, é 
composta por Maria do Carmo Couto, Francis-
ca Teixeira, João Teixeira, Olívia Paiva, António 

FranCiSCa reiS
FrEis@AvOzdEPOrtuGAl.cOM Calisto, Natércia Calisto, Diane Borges e Eduar-

do Leite. Foi sem dúvida uma festa bem animada 

com muita alegria, boa musica, boa comida e o 
mais importante o convívio dos amigos.
Os meus parabéns ao Círculo dos Amigos de 

Rabo de Peixe, o qual eu também fui co-funda-
dora e membro da direção durante muitos anos.
Viva a Vila de rabo de Peixe e suas gentes.
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FestA de HAlloween muito AnimAdA em lAvAl

o grupo folclórico estrelas 
do atlântico de laval foi 

o primeiro grupo português a 
organizar uma  festa de Halloween este ano, 
isto uma semana antes da data.

E que festa é esta que no continente america-
no consegue ser mais popular do que a Páscoa? 
A Halloween remonta a tempos antes de Jesus 
Cristo. Tradição dos celtas que acreditavam que 
no dia 31 de outubro os espíritos saíam dos ce-
mitérios para tomar posse dos corpos dos vivos.  
Para assustar estes fantasmas, os celtas punham 
à porta de casa objetos como caveiras, ossos e 
abóboras enfeitadas de modo a espantar os espí-
ritos para que não entrassem.

A igreja condenou durante muito tempo esta 
festa que chamava de Dia das Bruxas e todas 
as pessoas que a festejavam eram perseguidas 
e condenadas a morrerem queimadas numa fo-
gueira. Esta crença pagã foi  cristianizada e cele-
bra-se dia 2 de novembro: Dia de Finados.

Volto agora ao evento que me levou até Laval 
numa noite ventosa e chuvosa: o Halloween. 
Tudo principiou com uma bela coreografia gó-
tica de Stacey de Sousa executada pelos  jovens 
do rancho. A música começou com todos senta-
dos à mesa  como aquelas cenas que se vêm nos 
filmes de vampiros. A meio da dança retiraram a 
mesa e depois de piruetas e viravoltas a coreo-
grafia terminou com os rapazes mortos no chão 

e as raparigas satisfeitas a olharem para eles. A 
assistência aplaudiu de pé os dançarinos que deu 
para ver estavam muito bem ensaiados.
O pároco da Missão de Nossa Senhora de Fáti-

ma de Laval: o Padre Carlos deu as boas-vindas 
à assistência e felicitou os jovens  pela atuação. 
Congratulou também os membros do rancho e 
fez  um apelo aos dirigentes do grupo para que 
façam ainda mais no sentido de divulgar às ou-
tras comunidades  o melhor das tradições folcló-
ricas açorianas. 
Após a bênção dos alimentos iniciou-se então 

uma saborosa refeição confecionada  por João 

elizabetH
Carreiro MartinS

EcMArtins@AvOzdEPOrtuGAl.cOM Duarte e a sua equipe. O jantar  que se iniciou 
por volta das 19h30 foi servido com rapidez e 
eficiência às 300 pessoas presentes no salão da 
missão. A seguir à sobremesa  abriu-se o baile  

e encheu-se a pista de dança com pessoas de to-
das as idades. Foi nesse momento que apareceu 
o líder deste grupo folclórico: o talentoso e mui-
to divertido Dauno Ferreira mascarado de diva  
de disco dos anos 70 com um macacão justo ao 
corpo de pata de elefante, saltos altos, peruca e 
óculos escuros. 
O convívio continuou com o concurso de mas-

carados que teve bastantes participantes e pre-
miou os três melhores disfarces infantis e adultos. 
Antes de voltar à dança teve lugar o sorteio com 
o tão esperado primeiro prémio: uma viagem a 
Ponta Delgada para duas pessoas. Seguiram-se 
outros 4 prémios também eles interessantes. 
Perguntei ao dauno se estava satisfeito com 

o seu trabalho. ele respondeu-me que sim 
mas que o mérito era de todos. esta direção 
composta por dauno Ferreira, Julie Pereira, 
Paula tavares, nancy dias e Joey raposo tem 
dado continuidade ao trabalho dos antigos di-
retores. Podemos dizer que esta quinta edição 
do Halloween foi um sucesso.
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HelenA loureiro 
APresentA Portus 360
e o livro A CozinHA d’HelenA

te r ç a - f e i r a 
passada, 20 

de outubro, a 
conhecida che-

fe proprietária Helena loureiro, 
apresentou em grande o seu novo 
livro de cozinha portuguesa, es-
crito em francês e em inglês. 
O segundo livro da chefe Helena 

Loureiro apresenta uma evolução 

da cozinha portuguesa em Mon-
treal, mas também o estilo atual. 
O lançamento teve lugar no res-
taurante Tour de Ville, no 777 rua 
University. O lançamento do livro 
A cozinha d’Helena foi uma vitrina 
do produto português, onde a comu-
nidade portuguesa de Montreal foi 
convidada, como os clientes fiéis e 
os jornalistas. Durante o cocktail, 
pudemos notar várias personalida-
des da comunidade, tal como o Sr. 
Eduíno Martins, editor do jornal A 
Voz de Portugal; Emanuel Linha-
res, presidente da Caixa Portuguesa 

Desjardins; o Dr. José Eduardo Ble-
ck Guedes de Sousa, cônsul-geral 
de Portugal em Montreal; Jean-Luc 
Brassard, um dos grandes atletas 
quebequenses em Montreal.
Durante o lançamento do livro, 

Helena Loureiro e a sua equipa do 
Portus Calle anunciaram que, em 
janeiro, o restaurante deixará o seu 
local situado no bairro português e 
mudará para o restaurante Tour de 
ville, 777 rua University, com um 
novo nome, Portus 360. O espaço 
dá uma vista de 360º sobre Mon-
treal. A Sra. Helana Loureiro ex-
plicou que a mudança de sítio foi 
necessária devido ao problema de 
acesso para os clientes e à necessi-
dade de passar a uma nova fase na 
evolução do seu negócio. Várias 
pessoas da comunidade portuguesa 
ficaram de luto e triste de ver esta 
mudança. Muitos falaram das difi-
culdades dos comércios na Saint-
-Laurent com a rua Rachel, onde 
podemos notar através do Plateau 
que um grande número de comér-
cios estão a fechar, e muitos estão 
a dar a culpa à má organização dos 
trabalhos através deste bairro.
Fique então atento, à nova abertu-

ra do Portus 360, mas também pode 

oferecer o novo livro da cozinha 
portuguesa aos vossos amigos ou 
familiares pelo Natal. O livro está 
disponível em todas as livrarias 
através de Montreal ou nos comér-
cios da Helena Loureiro.

Miguel FÉlix
MFElix@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

Chaque vie est une histoire.
MC

memoria.ca

C
O

N
V

IT
E UM DOMINGO DIVINO  

1 DE NOVEMBRO DE 2015 

11 h 30 – 12 h 30
Brunch (lugares limitados)
Conjunto musical

12 h 30 – 13 h 45
Conferência Jean-Marc Chaput

14 h – 15 h 30
Cerimónia
Concerto comemorativo
Textos lidos por Rita Lafontaine

TUDO É GRATUITO !

LOCAL :
Mausoleu SAINT-MARTIN
(nas trazeiras do complexo MEMORIA)
2159, boul. Saint-Martin Este
Em Laval 

INFORMAÇÃO : 
514 277-7778

RESERVE NA : 
activités@memoria.ca

MEMORIA-voz_V2.indd   1 2015-10-26   14:34
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mArizA … ConversA e FAdo

Marisa dos reis nunes 
(nome artístico Ma-

riza) nasceu em Moçambi-
que. Filha de pai português, 
José brandão nunes e mãe 

moçambicana, isabel nunes. o pai deixan-
do Moçambique, escolheu lisboa para viver 
com a família e (Marisa ainda menina de colo) 
instalam-se num dos bairros mais típicos de 
lisboa “Mouraria”.
Segundo fontes de informação, em 1979 rea-

briram uma tasca “Zalala” (nome de uma praia 
Moçambicana) no bairro da Mouraria, berço 
do fado e frequentado por inúmeros fadistas de 
referência, Fernando Maurício, Artur Batalha, 

Alfredo Marceneiro, Marceneiro Jr. (vozes sem 
conta para cantar). Mariza ainda muito meni-
ninha, cantou pela primeira vez num ambiente 

profissional na casa de fado “Adega Machado“. 
A grande voz fadista. A grande Senhora do Fado.
Depois de quatro maravilhosos trabalhos: Fado 

em Mim, Fado Curvo, Terra e Transparente, 
eis que passados 13 anos desde o seu primeiro 
álbum, surge o álbum Mundo.
E foi sobre este seu novo trabalho que tive a 

grande honra e alegria de poder conversar um 
pouco com Mariza. 
Ao perguntar, o porquê de tanto tempo, para 

editar um novo álbum respondeu que precisou 
de tempo para passar com a família (casada e 
tem um bebé), pois, tinha 120 a 140 concertos 
por ano.
O cd “Mariza Mundo” tem pouco de fado, mas, 

a artista diz que a sua voz quando canta já é 
fado. Lembra-se do primeiro fado mas, não se 
lembra da primeira boneca. 
Mariza diz que cinco anos passaram, e, este 

trabalho é uma forma de entrar no mundo os 
seus sentimentos, este cd, é um convite às pes-
soas para visitar o seu mundo e entrarem no 

seu Mundo da música. Toda a pesquisa poéti-
ca foi feita por si. Todos os amigos músicos se 
juntaram e fizeram este maravilhoso trabalho. 
Mariza chama a este Álbum um trabalho de 
alta-costura. Ao perguntar se esta mudança mu-
sical, impediria os seus admiradores do fado de 
a seguirem, Mariza respondeu que o fado é ne-
cessário. Fado é sempre fado. Desde o primei-
ro cd até ao cd de fado tradicional foi sempre 
lisonjeado. Diz que não é fadista. É apreciada 
e seguida por um público entusiasmado e feliz 
de a ver, por isso canta nos Quatro Cantos do 
Mundo. Fado é boa música em português. Ma-
riza ainda acrescenta que não importa se é fado, 
se é pop se é jazz, o importante é a voz estar 
presente com a boa música portuguesa.

Agradeço a Mariza, em nome do jornal A Voz 
de Portugal pelo seu simpático acolhimento e de 
ter dado a oportunidade, desta muito apreciada 
entrevista. Votos de muito sucesso e felicidades. 
Caros leitores quarta-feira, (hoje) 28 de Outu-

bro ainda está a tempo de comprar o seu bilhete 
e assistir ao espectáculo no THÉÂTRE Maison-
neuve – Place des Arts com Mariza Mun-
do.

eliSa rodrigueS
ErOdriGuEs@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

Na compra de 
4 pneus novos, 

obtenha um 
serviço de 

armazenamento
 de pneus 

gratuito ou 50% 
de desconto 

sobre o 
linhamento.*

9101 boul. ray-lawson, Anjou, Qc  H1j 1K6
    514-725-0616 *montante 

antes das taxas
Válido até 

15 de dezembro 2015

• Especialisa da transmissão
  automática e manual
• Mecánica geral • Financiamento
• Pneus e alinhamento
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entre rePetentes e estreAntes,
eis o novo governo de PAssos
as escolhas de PSd e CdS não são muito 

surpreendentes nem ousadas, até porque 
a duração do novo executivo poderá ser cur-
ta, tendo em conta as moções de rejeição que 
deverão ser apresentadas por PS, bloco de es-
querda e PCP na assembleia da república. o 
Presidente da república, aníbal Cavaco Silva, 
já aprovou o novo executivo e marcou a to-
mada de posse do xx governo Constitucional 
para a próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, 
pelas 12h00, no Palácio da ajuda.

oS ‘rePetenteS’
Nomes incontornáveis da anterior legislatura 

acabam por se manter. Pedro Passos Coelho como 
chefe do Executivo e Paulo Portas a vice-primei-
ro-ministro, cargo que exerce desde o verão de 
2013, após a decisão ‘irrevogável’ que acabou por 
lhe atribuir outra função.
Maria Luís Albuquerque, Rui Machete, José 

Pedro Aguiar-Branco e Luís Marques Guedes 
mantêm-se no Governo, sendo que comandam 
as pastas das Finanças, Negócios Estrangeiros, 
Defesa Nacional e Presidência, respetivamente. 
Com a saída de Poiares Maduro da composição 
do executivo, Marques Guedes passa a liderar o 
Ministério da Presidência e do Desenvolvimento 
Regional. A tutela dos Assuntos Parlamentares 
ganha uma pasta própria e será liderada por Car-
los Costa Neves. Jorge Moreira da Silva mantém 
o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Terri-
tório e Energia, Assunção Cristas o Ministério da 

Agricultura e do Mar e Mota Soares o Ministério 
da Solidariedade, Emprego e Segurança Social.

oS ‘eStreanteS’
O Ministério da Administração Interna, antes 

nas mãos de Anabela Rodrigues, ficará a cargo de 
João Calvão da Silva, que preside o Conselho de 
Jurisdição do PSD desde que Passos Coelho está à 
frente dos sociais-democratas. Fernando Negrão, 
derrotado frente a Ferro Rodrigues na votação 
para a presidência da Assembleia da República, 
ficará com a pasta da Justiça, de onde sai Paula 
Teixeira da Cruz. Esta não é a primeira vez que 
comanda um ministério, já que em 2004 assumiu 

o da Segurança Social no executivo de Santana 
Lopes.
Para suceder a Pires de Lima surge o nome de 

Morais Leitão. O novo ministro da Economia é 
do CDS, tal como o antecessor e, até ao momento, 
era secretário de Estado Adjunto de Paulo Portas, 
sendo que esteve sempre ligado à área da banca. 
Na Saúde, Fernando Leal da Costa passa de se-
cretário de Estado Adjunto a ministro, e substitui 
Paulo Macedo. Já o controverso Nuno Crato dei-
xa a pasta da Educação que será entregue à inde-
pendente Margarida Mano.

noVoS MiniStÉrioS
Em relação ao Governo apresentado em 2011, o 

Executivo apresentado esta terça-feira tem dois 
novos ministérios, o Ministério da Cultura Igual-
dade e Cidadania e o Ministério da Moderniza-
ção Administrativa, e uma divisão que dá lugar 
ao Ministério dos Assuntos Parlamentares, ante-
riormente o Ministério da Presidência e dos As-
suntos Parlamentares. O Ministério da Cultura, 
Igualdade e Cidadania estará nas mãos de Teresa 
Morais, um dos cargos mais surpreendentes, sen-
do que, apesar de ser a atual secretária de Estado 
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, Jorge 
Barreto Xavier era o nome mais expectável para 
o cargo. Já o novo Ministério da Modernização 
Administrativa surge na sequência da discussão 
em torno da reforma do Estado. Rui Medeiros é 
o professor de Direito e advogado que conduzirá 
pasta.
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rabo de Peixe é uma vila 
localizada na costa norte 

da ilha de São Miguel, açores, 
cerca de 17 km de área, fica 6 

Km da ribeira grande e 8 Km de Ponta del-
gada. É a localidade mais populosa do Conse-
lho da ribeira grande, o recenseamento pre-
sente confirma 9600 habitantes, com o índice 
da população mais jovem dos açores.

Para muitos que não conhecem Rabo de Peixe 
falam apenas da comunidade piscatória ignoran-
do a grande importância que a agricultura e a in-
dustria da construção civil têm nesta localidade.  
Em Rabo de Peixe encontram-se sedes das algu-
mas das maiores empresas da ilha de S. Miguel 
bem como a maior fábrica de conserva de peixe 
da Península Ibérica, a COFACO, a maior feira 
agricola de S. Miguel, a Associação Agrícola, o 
Matadouro Industrial, o mais importante Porto 
de Pesca dos Açores é o Porto de Rabo de Peixe, 
um centro de exportações de peixe fresco para o 
Japão, Espanha, Estados Unidos e Canadá, e ain-
da este ano de 2015 foi palco do maior Festival 

empresarial dos Açores Wine Fest. É um festival 
de vinhos, com uma forte componente gastronó-
mica e promoção de vinhos onde os produtores 
de vinho mais carismáticos de Portugal vêm dar 
os seus produtos à prova e onde se destaca os 
vinhos produzidos nos Açores.
Esta vila foi o berço de muitas personalidades 

notáveis, Politicos, Bispos, Padres, Médicos, 
Engenheiros, Advogados, Grandes Homens e 
Mulheres de negócios não só de la mas também 
do Canadá, dos Estados Unidos, do Brasil, e da 
Bermuda. 
O Hino dos Açores tocou pela primeira vez em 

fevereiro de 1894 pela Filarmónica Progresso do 
Norte mais conhecida por Banda Nova, a música 
foi composta pelo Joaquim de Lima.
O povo de Rabo de Peixe, um povo muito ale-

gre, trabalhador e humilde, com festividades 
muito tipicas ao longo de todo o ano em Rabo 
de Peixe, as Festas do Divino Espírito Santo, as 
Bandeiras da Beneficiencia e a Bandeira da Ca-
ridade, sobretudo os Bailinhos, as “despensas” o 
bailo do Pescador, demomostram usos e costu-
mos únicos dos Açores.

sAber mAis sobre A vilA de rAbo de Peixe

FranCiSCa reiS
FrEis@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

mAriense distinguido
PelAs nAÇÕes unidAs
luis Carrilho, natural da ilha de Santa 

Maria, foi distinguido pelas nações uni-
das. o prémio foi atribuído pelo secretário-
-geral, ban Ki-Moon. o superintendente da 
PSP Luís Carrilho, de 49 anos, recebeu esta 
sexta-feira um prémio da organização das 
nações unidas.

O louvor foi 
atribuído pelo 
s e c r e t á r i o -
-geral, Ban Ki-
-Moon, na cate-
goria ‘Exemplo 
a Seguir’ (Outs-
tanding Role 
Model), para o 
qual estavam 
nomeados mais 
dois elementos. 
Esta distinção, 
entregue no 

âmbito do 70º aniversário das Nações Unidas, 
que se assinala hoje, visa reconhecer o contri-
buto do oficial da PSP nos últimos anos.
Atual comandante da polícia da ONU na mis-

são de paz na República Centro-Africana – país 
que atravessa instabilidade social e política – 
Luís Carrilho exerceu funções semelhantes em 
Timor-Leste e no Haiti. 
Terá sido a primeira vez que um português re-

cebe este prémio da ONU, atribuído anualmen-
te. 
Mais de cem elementos das Nações Unidas 

estavam nomeados para várias categorias, no 
âmbito das missões da organização em todo o 
Mundo.



A Voz de PortugAl  |  28 de outubro de 2015  |  P. 13



A Voz de PortugAl  |  28 de outubro de 2015  |  P. 14

tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com
AGÊnciAs

de viAGens FotóGrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

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

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

traga O sEu vinHO
le grill

taSquaria

2490 Bélanger, Montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

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

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 de Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 Boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

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 
FinAnceiroscAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AGÊnciAs
FuneráriAs

importAdores

merceAriAs

monumentos

notários

pAdAriA

restAurAntes

renovAções

restAurAntes

trAnsportes

trAduções

CâMbio do dólar Canadiano
27 de outubro de 2015
1 euro = Cad 1.466800

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
28 DE OutubrO                        
02:30 bom dia portugal
06:00 bem-vindos a beirais
06:53 destino: portugal - i
 guimarães
07:18 uma mesa portuguesa 
 Com Certeza... Em portugal
 póvoa dão
07:48 mar de Letras
 péqui mpuló
08:17 Os nossos dias
09:00 Jornal da tarde
10:11 sociedade Civil
 vinho do porto
11:13 a praça
13:50 Eixo norte sul
14:17 uma mesa portuguesa
 Com Certeza... Em portugal
 póvoa dão
14:46 rtp sempre
 dulce maria Cardoso
14:59 O preço Certo
16:00 telejornaldireto
17:01 agora nós
18:56 uma mesa portuguesa
 Com Certeza... Em portugal
 póvoa dão
19:25 sabia Que?
19:51 rtp sempre
 José saramago
 (Escrever é Lutar)
20:00 24 Horas
21:00 manchetes 3
21:33 bem-vindos a beirais
22:24 Os nossos dias
23:07 telejornal açores
23:38 telejornal madeira
00:08 Os números do dinheiro
01:05 sabia Que?
01:30 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
29 DE OutubrO                       
02:30 bom dia portugal
06:00 bem-vindos a beirais
07:00 Cuidado com a Língua!
07:21 sabia Que?
07:44 mar de Letras
 Carlota de barros
08:15 Os nossos dias
09:00 Jornal da tarde
10:12 sociedade Civil
 Infidelidade
11:13 a praça
13:57 Eixo norte sul
14:51 rtp sempre
 vitorino nemésio
 (urbanismo em portugal)

14:56 destino: portugal - i
 Coimbra
15:07 O preço Certo
16:00 telejornal
16:50 as palavras e os atos
17:33 agora nós
19:45 as Horas Extraordinárias
20:00 24 Horas
21:00 manchetes 3
21:34 bem-vindos a beirais
22:30 Os nossos dias
23:14 telejornal açores
23:48 telejornal madeira
00:00 as palavras e os atos
00:45 Fatura da sorte
00:50 grande área
01:27 5 para a meia-noite

sExtA-fEIrA
30 DE OutubrO                        
02:30 bom dia portugal
06:00 bem-vindos a beirais
06:47 destino: portugal - i
07:00 sabia Que?
07:18 Conversas do triângulo
07:45 mar de Letras
 Celeste Cortez
08:15 Os nossos dias
09:00 Jornal da tarde
10:11 sociedade Civil
 a beleza Custa?
11:13 a praça
13:50 Eixo norte sul
14:18 Conversas do triângulo
14:44 rtp sempre
 maria João pires
14:59 O preço Certo
16:00 telejornal
17:01 agora nós
19:01 Os números do dinheiro
20:00 24 Horas
21:01 manchetes 3
21:34 sexta às 9
22:17 bem-vindos a beirais
23:04 Os nossos dias
23:50 telejornal açores
00:25 telejornal madeira
00:39 maternidade
01:26 5 para a meia-noite

sábADO
31 DE OutubrO                        
02:30 visita guiada
03:02 rtp sempre
 Fernando Lopes-graça
03:18 ainda bem Que vieste!
 Júlio isidro
04:00 bom dia portugal
05:59 mar de Letras

proGrAmAção semAnAl

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

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

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

os serviços , transportes e 
Parc lafontaine. disponível a 

01 julho. $294,000 nego.

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

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

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

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

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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Está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empreGos

somos uma família que fala inglês 
em Montreal e estamos à procura de 
uma governanta (babá) responsável 
a tempo inteiro. Estamos disponíveis 

a aceitar para viver connosco ou 
não. Estamos prontos a patrocinar 
e oferecer contratos se necessário. 
tarefas domésticas gerais, tomar 

conta de 2 crianças. Por favor, envie 
a sua informação, juntamente com o 

seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com
e alguém irá contactá-la

com mais detalhes.

café A Bola
Precisa-se de pessoa para servir à mesa e 

trabalhar no bar. deve falar português e francês.
438-879-9926

A Padaria notre Maison 
procura cozinheiro/a especializado/a 
em cozinha portuguesa tradicional.

514-844-2169

PessoA PArA trAbAlHAr nA grelHA 
PArA umA CHurrAsCAriA PortuguesA. 
PossibilidAde de trAbAlHAr de diA ou 
de noite A temPo inteiro ou PArCiAl.

438-764-4964

†

†

† hErmOsA mArquEs DA sIlvA
1933-2015

Faleceu em montreal, no dia 25 
de outubro de 2015, a sra. Her-
mosa marques da silva, com a 
idade de 82 anos, casada com 
o senhor já falecido Edmundo 
da silva.
Deixa na dor seus filhos Fer-
nando (danica) e peter (dia-
ne). netos alexander e Jason. 
sobrinhos/as paulo (já faleci-
do), Lyne, Yann (dominique) e 
shanna assim como outros fa-
miliares e amigos, no Canadá 
como em portugal. Queremos 
agradecer vigi santé pierrefonds que tomou conta da 
nossa querida mãe.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
rideau Funeral Home
4275 boul. des sources
dollard-des-Ormeaux, H9B 2A6
514-685-3344
www.rideaumemorial.com
O velório será sexta-feira, 30 de outubro de 2015, das 
17h às 19h, logo de seguida haverá uma celebração 
da sua vida. Em vez de enviar flores a família gostaria 
que todos façam uma doação para “La société alzhei-
mer Canada”. a família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. a todos Obrigado e bem-Haja.

Precisa-se de senhora a tempo parcial 
para trabalhar como caixeira que fale, 

françês, inglês e português
514-842-3373 | info@saetfils.com

ANtóNIO pOmbO
Faleceu em montreal, no dia 24 
de outubro de 2015, com a idade 
de 86 anos, o sr. antónio pombo, 
natural de botequim, torres novas, 
portugal, esposo da sra. Elisa Lo-
pes amado.
deixa na dor, a sua esposa, seus/as 
filhos/as Alda (Francesco Gentile), 
Fernando (Carol marcoux), paula, 
seus/as netos/as marco, melissa, 
stéphanie (daniel), cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de: 
Alfred dallaire | Memoria
2645 Henri-Bourassa, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a missa do copo presente, foi ontem, terça-feira, 27 de 
outubro, às 10h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado em 
cripta no mausoléu st-martin. renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia que será celebrada sex-
ta-feira, 30 de outubro, às 18h30, na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-Haja.

mArIA DE lurDEs cAbrAl
Faleceu em Legardeur, no dia 25 
de outubro de 2015, com a idade 
de 89 anos, a sra. maria de Lur-
des Cabral, natural do nordeste, 
são miguel, açores, esposa do já 
falecido manuel Oliveira. 
Deixa na dor, seus/as filhos/as 
miguel (Fátima), idalina (João), 
teresa (veríssimo), suzete (ale-
xandro), Fátima (manuel), ilda 
(miguel), Judite (antero), Henrique 
(anabela), João (nélia), Concei-
ção (Jorge), seus/as netos/as, seus/as bis às netos/as.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | Memoria
1120 jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 28 de outubro, das 
8h às 9h30, serguir-se-à missa de corpo presente às 10h 
na igreja santa Cruz. irá sepultar no cemitério repos st-
François d’assise. renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo dia que será celebrada sábado 31 de 
outubro, às 18h30, na santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. bem-Haja.

† AlcIDE DE fArIA
Faleceu em pierrefonds, no dia 
27 de outubro de 2015, a sra. al-
cide de Faria, com a idade de 78 
anos, natural de vila de rabo de 
peixe, são miguel, açores, espo-
sa do já falecido manuel Luís.
Deixa na dor suas filhas Anny, 
Lucy (david Furtado), debby 
(Louis bariteau). seus 7 netos/
as, 1 bisneto, irmão antónio Lei-
te (Helena), cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | Memoria
1120 jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

O velório terá lugar domingo 1 de novembro de 2015 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. segunda-feira, das 
8h às 9h30. seguir-se-à para a igreja santa Cruz às 
10h e irá a sepultar no Cemitério notre-dame-des-nei-
ges. renovam com profunda saudade a missa do séti-
mo dia que será terça-feira às 3 de novembro às 18h30 
na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. a todos Obrigado e bem-Haja.

Perca peso de forma natural e 
definitiva. Programa nutricional 

recomendado por médicos. 
Acompanhamento gratuito

cArlOs pAlmA: 514-961-0770

serviços

vende-se

vende-se edifício com 6 apartamentos na fregue-
sia de são Brás no conselho da ribeira Grande (s. 
Miguel Açores). Preço: €350.000 (euros). contacto: 
011-351-914-887-284 ou kevin.bulhoes@outlook.com

encontros

Homem Português de 47 anos com boa 
aparência, solteiro, deseja conhecer 

senhora para fins matrimoniais.
450 632-6041

renovAÇÕes FerreirA inC.
servindo A ComunidAde, FAzemos renovA-
ÇÕes, CAsA de bAnHo, CozinHAs, gybroC, Pin-
turAs, e muito mAis.

estimAÇão grAtuitA
r. FerreirA: 514-655-7168

Aluga-se 51/2 em Anjou, todo renovado. 
com 3 quartos, casa de banho luxuosa.

514-842-3373

AluGA-se

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

livre imediatamente. 514-842-3373
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lEÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. 
amor: pense bem e não tenha medo de mostrar o que sen-
te a quem ama. Lute, lute sempre... Lute para ser feliz! 
saúde: Cuide melhor do seu visual. dinheiro: não se dis-

traia. números da sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta Dominante: A Torre, que significa Convic-
ções Erradas, Colapso. amor: é provável que atravesse 
um período conturbado. Olhe em frente e verá que existe 
uma luz ao fundo do túnel! saúde: a sua saúde manter-se-

-á estável. dinheiro: agarre as oportunidades no seu meio laboral. 
números da sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta dominante: rei de Espadas, que sig-
nifica Poder, Autoridade. Amor: Pode surgir um novo rela-
cionamento caso esteja livre. aprenda a trazer para a luz o 
melhor do seu ser! saúde: possíveis problemas digestivos. 

dinheiro: planeie investimentos. 
números da sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta dominante: Cavaleiro de paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Contro-
le melhor as suas emoções. descubra a imensa força e 
coragem que traz dentro de si! saúde: beba mais água. 

Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido. 
números da sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sAgItárIO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que signifi-
ca novos planos, interferências. amor: poderá sofrer uma 
desilusão amorosa. aprenda a escrever novas páginas no 
livro da sua vida! saúde: Cuide de si. dinheiro: não pense 
que o dinheiro estica, reduza as despesas! 

números da sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta dominante: ás de paus, que sig-
nifica Energia, Iniciativa. Amor: A teimosia pode irritar os 
seus familiares. proteja as suas emoções tornando-se 
cada dia que passa num ser humano mais forte e então 

sim, será feliz! saúde: Estará em plena forma física. dinheiro: 
tudo decorrerá dentro da normalidade. 
números da sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AquárIO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. amor: Felicidade e paixão. a vida espera 
por si. viva-a! saúde: possíveis dores musculares. dinhei-
ro: gastos extra, esteja preparado. 

números da sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Gan-
ho. amor: a sua sensualidade partirá corações. viva o 
presente com confiança!Saúde: Não abuse nos doces! 
dinheiro: seja comedido nas despesas. 

números da sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

cArNEIrO: Carta Dominante: A Papisa, que significa Es-
tabilidade, Estudo e mistério. amor: partilhe a boa dispo-
sição com quem o rodeia. Que o seu sorriso ilumine todos 
em seu redor! saúde: Cuide dos rins, beba muita água. 

dinheiro: é possível que tenha aquela promoção que tanto espe-
rava. números da sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Fe-
licidade. amor: Estará preparado para assumir uma rela-
ção mais séria? nunca desista dos seus sonhos! saúde: 
Evite esforços físicos. dinheiro: Está a ir por um ótimo 

caminho. Continue! números da sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa For-
ça na adversidade. amor: não seja tão impulsivo. não se 
deixe dominar por maus presságios! saúde: Faça exercí-
cios de relaxamento. dinheiro: preste atenção ao seu sal-

do bancário. números da sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta dominante: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não desespere se a 
sua relação não está a correr como desejava, seja otimista 
e converse com o seu par sobre o que cada um de vós 

espera da relação.  saúde: autoestima em baixo, anime-se! di-
nheiro: boa fase. 
números da sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

horóscopo mAriA HelenA mArtins

exigênCiA Por mudAnÇA

Jorge Correia
jcOrrEiA@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

a recente vitória liberal 
veio assim pôr termo a 

quase 10 anos de domínio 
conservador nas rédeas do 
Canadá. 
Uma surpresa, não tanto pela 

vitória em si mas mais pela maioria obtida, par-
tindo de uma posição bastante recuada nas in-

tenções de voto antes da campanha eleitoral e no 
final conquistando um forte primeiro lugar. 
A surpresa foi tal que julgo que até o próprio 

Partido Liberal não esperava tamanha vitória. 
Muitas questões se levantaram, nomeadamente 
o descalabro do NPD, apesar deste ter desem-
penhado um papel frontal de líder da oposição. 
Várias teses foram propostas pelos especialistas, 
aparentemente sem grande convicção nas mes-
mas. Mas todas estas teses não elucidaram que, 
colocando de lado o Bloc Québécois devido à es-

pecificidade do seu objetivo existencial, o Parti-
do Liberal foi aquele que fez o mais possível por 
se distanciar das opções do governo conservador 
cessante. A escolha dos eleitores neste partido 
revela assim uma vontade em mudar diversos as-
petos da vida sociopolítica canadiana. A relação 
com as províncias e os poderes locais, a obsessão 
com as finanças e o esquecimento da economia, 
relações externas incluindo a participação em 
vários teatros de guerra e outras mais situações 
já há algum tempo levantavam algum incómodo 
junto dos canadianos. Assim a mudança é exigi-
da. Apostar num político muito jovem para tal 
cargo de importância capital para um país revela 
a vontade e a exigência que o eleitorado faz à sua 
classe política. O mesmo se observou na Grécia, 
ainda que os contornos sejam diferentes. Mas 
essa vontade está lá. Ao líder nestas condições 
é exigido não só corresponder a essas expectati-
vas mas também ter um papel pedagógico junto 
do eleitorado, clareando aquilo que funciona e o 
que não funciona sem entrar em demagogias ba-
ratas e por vezes de consequências desastrosas. 
Recordo a Revolução Francesa do final do sé-

culo XVIII, que pretendendo alterar a face socio-
política dum país (e conseguiu alterar inclusive 
o restante da Europa à época) permitiu por desa-
tenção, excesso de entusiasmo ou mesmo desco-
nhecimento, deixar-se infiltrar por personalida-
des que conduziriam essa mesma revolução a um 
regime de terror nunca antes visto, ultrapassando 
em atrocidades qualquer facção anterior que pre-
tendia corrigir. Naturalmente este é um exemplo 
extremo para as condições em que vivemos mas 
que deve servir de exemplo naquilo que exigi-
mos dos políticos. É importante ser exigente, 
mas com conhecimento. Facilmente os vícios da 
sociedade se imiscuem nestas ocasiões deturpan-
do o encaminhamento das mudanças que urgem 
fazer. Assim, no extremo, nascem grupos terro-
ristas, violentos por natureza, que no seu fundo 
são uma reivindicação de mudança, deturpada, 
pervertida pelos interesses dos seus mobilizado-
res subvertendo os mais lógicos e fundamentais 
direitos humanos.
o cidadão que elege os seus iguais para car-

gos diretivos políticos nunca deve ausentar-se 
de acompanhar, orientar e até mesmo motivar 
esses mesmos dirigentes políticos. este é o pri-
meiro passo para uma sociedade equilibrada 
e participativa, ciente das suas exigências mas 
também ciente das suas responsabilidades, 
pois não há exigências sem deveres ou direitos 
sem responsabilidades, mesmo em tempos de 
mudança.

Com mAus PolítiCos é semPre PortugAl Que Perde

os resultados destas últimas eleições, 
como já se imaginava, deu no impasse 

do costume. os governantes, com raras exce-
ções, não trabalham para o bem comum, mas 
sim para as suas clientelas. 
No rescaldo das eleições, todas as forças saem 

habitualmente vitoriosas. O único derrotado é 
sempre o país, que vai, em cada ano que passa, 
ficando cada vez mais pobre, mais anárquico. 
Há quem sugere que só com medidas corajosas 
ao nível da educação, justiça e ordem pública e 
aparelho produtivo será possível alterar o esta-
do a que chegamos. 
Com os últimos resultados eleitorais continua-

remos de impasse em impasse e com nova crise 
à vista, dizem os entendidos, que é fruto da nos-
sa Constituição, feita por ditos “inteligentes” e 
que, após as legislativas, os partidos demoram 
cerca de dois meses até constituir Governo. 
E levam mais dois meses a elaborar um orça-

mento e aprová-lo na Assembleia de República, 
mesmo que tendo a maioria. E, sem maioria ab-
soluta, então a demora prolonga-se, o que pode 
originar que teremos um Governo de gestão e 
o país irá reger-se por duodécimos. Entretanto, 
mais de 20 dias depois das eleições legislativas, 
o presidente da República  indigitou Pedro Pas-
sos Coelho para primeiro-ministro. 
Cavaco Silva, num discurso de nove minutos, 

explicou porque razão convidou o líder da coli-
gação PSD/CDSPP a formar Governo e, ao mes-
mo tempo, teceu vigorosas  críticas à alternativa 
de Esquerda (PS,PCP e BE) que lhe foi proposta 
pelo líder socialista António Costa, bem como 
à falta de entendimento  entre o PS e os dois 
partidos da Direita (PSD/CDSPP). E acrescen-
tou: “Lamento profundamente que, num tempo 
em que importa consolidar a trajetória de cres-
cimento e de criação de emprego, e em que o 

dialogo e compromisso são mais necessários do 
que nunca, os interesses conjunturais se tenham 
sobreposto à salvaguarda  do superior interesse 
nacional”, censurou o presidente.  Sabe-se que 
o Executivo liderado por Passos Coelho e Pau-
lo Portas poderá cair no Parlamento por força 
das moções de rejeição já anunciadas pelo PS, 
PCP e Bloco de Esquerda que causarão graves 
consequências financeiras, económicas e sociais 
de uma alternativa claramente inconsciente su-
gerida por outras forças políticas. Cavaco Silva 
foi mesmo mais longe na apreciação que fez do 
que poderá derivar do atual cenário político, dei-
xando um alerta: “Fora da União Europeia e do 
Euro, o futuro de Portugal seria completamente 
catastrófico”, avisou...  Um claro recado para o 
PCP e o Bloco de Esquerda – que contestam as 
regras da UE -, Cavaco Silva lembrou que nunca 
os governos de Portugal dependeram  do apoio 
das forças políticas antieuropeístas. 
Num quadro político que continua longe de ser 

“estável e duradouro”, como sempre desejámos, 
o presidente disse recear os “sinais errados que 
possam estar a ser transmitidos às instituições 
europeias e aos mercados. Apesar disso, Cavaco 
Silva  admitiu que “a última palavra” cabe aos 
deputados eleitos para a Assembleia da Repú-
blica, que deverão decidir “se o Governo eleito 
deve ou não assumir em plenitude as funções 
que lhe cabem”. Enfim, é fazer política à por-
tuguesa... Uns tiram o País da banca rota outros 
empobrecem-no. É sempre o nosso querido Por-
tugal que perde. Outros dirão: “É fruto da nos-
sa Constituição, feita por “inteligentes” e, com 
a mudança dos tempos, ainda não alterada por 
outros supostos “inteligentes”.
É na humildade e na sinceridade  que reside 

o Poder e a boa vontade.  os humildes são 
como a pedra: está no chão, mas é sólida. os 
orgulhosos são como o fumo: é alto, mas facil-
mente se dissipa, desaparece...

auguSto MaCHado
AMAcHAdO@AvOzdEPOrtuGAl.cOM
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o impacto de Montreal 
venceu o seu encontro da 

época por 2-1 frente ao eter-
no rival o toronto FC. Foram 
mais dois golos para o elefante 

didier drogba que amentou a sua contagem 
pessoal para 11 golos em 11 jogos. 

O numero 11 do Impacto chegou assim ao déci-
mo posto da MLS e acaba como melhor marcador 
do Impacto esta época. Imaginem uma época in-
teira ao lado de Piatti. Que chegue rápido a próxi-
ma primavera. Por enquanto vamos esperar que o 
Impacto se concentre nos playoffs que começam 
já amanha frente ao Toronto FC no Estádio Sapu-

to às 19h. O ultimo encontro ficou marcado por 
uma primeira parte muito aquém das expectativas 
para os homens de Mauro Biello. O astro italiano 
dos «reds» Sebastian Giovinco parecia uma for-
miga em campo e fazia o que queria com a defesa 
montrealense. Um golo mesmo em cima do inter-
valo de Jozy Altidore deu vantagem aos homens 
da capital do Ontário. A segunda metade foi muito 
melhor para os visitados, o Impacto teve uma ex-
celente oportunidade quando Drogba tira a bola a 

um defesa e atira diretamente ao ferro da baliza de 
Konopka. Aos 54 minutos Drogba nao perdoou e 
faturou com uma jogada sublime de calcanhar a 
fazer lembrar Madjer na final de Viena. Um minu-
to depois Drogba voltou a fazer balançar as redes 
com mais um golpe genial com a parte exterior do 
pé direito. Simplesmente fantástico. Pouco tempo 

depois foi a vez de Piatti de tocar o ferro hori-
zontal da baliza vermelha com mais uma jogada 
bestial a fazer lembrar o golo frente ao Revolution 
da semana anterior. Bradley ainda ameaçou para o 
Toronto, em primeiro um enorme defesa de Evan 
Bush e numa segunda tentativa a bater contra a 
trave da baliza do guardião azul e branco. O Im-
pacto resistiu e venceu então assim o seu ultimo 
jogo da temporada e terminou em terceiro lugar 
da divisão Este da MLS. A vitoria dos Vancouver 
Whitecaps permitiu ao clube da Colômbia Britâ-
nica de terminar como melhor equipa canadiana 
esta temporada, o Impacto ficando à dois pontos 
do êxito. 
o próximo encontro é frente ao toronto FC e 

será determinante para o futuro da equipa nos 
playoffs porque uma vitória significa seguir em 
frente enquanto uma derrota é o fim da aven-
tura para este ano. o jogo disputa-se amanha 
às 19h no magnifico Estádio Saputo.

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.

um imPACto Que surPreendeu A segundA PArte do 
CAlendário e QuAliFiCou-se PArA os “PlAy-oFFs”

daniel loureiro
dlOurEirO@AvOzdEPOrtuGAl.cOM
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 p j v E D
1-Manchester city 22 10 7 1 2
2-Arsenal 22 10 7 1 2
3-West Ham 20 10 6 2 2
4-man. united 20 10 6 2 2
5-Leicester City 19 10 5 4 1
6-tottenham 17 10 4 5 1
7-Crystal palace 15 10 5 0 5
8-southampton 14 10 3 5 2
9-Liverpool 14 10 3 5 2
10-West bromwich 14 10 4 2 4
11-Everton 13 10 3 4 3
12-swansea City 13 10 3 4 3
13-Watford 13 10 3 4 3
14-stoke City 12 10 3 3 4
15-Chelsea 11 10 3 2 5
16-norwich City 9 10 2 3 5
17-bournemouth 8 10 2 2 6
18-sunderland 6 10 1 3 6
19-newcastle 6 10 1 3 6
20-aston villa 4 10 1 1 8

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtos europeus - clAssiFicAção

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

 p j v E D
1-Paris sG 29 11 9 2 0
2-Angers 22 11 6 4 1
3-Caen 21 11 7 0 4
4-Lyon 19 11 5 4 2
5-saint-étienne 19 11 6 1 4
6-nice 17 10 5 2 3
7-rennes 17 11 4 5 2
8-monaco 17 11 4 5 2
9-Lorient 16 11 4 4 3
10-nantes 16 10 5 1 4
11-stade de reims 15 11 4 3 4
12-guingamp 15 11 4 3 4
13-bordeaux 14 11 3 5 3
14-marseille 12 11 3 3 5
15-Lille 11 11 2 5 4
16-bastia 10 11 3 1 7
17-montpellier 8 11 2 2 7
18-toulouse 8 11 1 5 5
19-gFC ajaccio 6 11 1 3 7
20-troyes 4 11 0 4 7

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 30 10 10 0 0
2-b. Dortmund 23 10 7 2 1
3-schalke 04 19 10 6 1 3
4-Wolfsburg 18 10 5 3 2
5-Hertha bsC 17 10 5 2 3
6-b. Leverkusen 17 10 5 2 3
7-b. m’gladbach 15 10 5 0 5
8-FC ingolstadt  14 10 4 2 4
9-FC Köln 14 10 4 2 4
10-Hamburger sv 14 10 4 2 4
11-darmstadt 98 13 10 3 4 3
12-E. Frankfurt 12 10 3 3 4
13-Fsv mainz 05 12 10 4 0 6
14-W. bremen 10 10 3 1 6
15-Hannover 96 8 10 2 2 6
16-stuttgart 7 10 2 1 7
17-tsg Hoffenheim 6 10 1 3 6
18-FC augsburg 5 10 1 2 7

alemanha
BundeSlIga

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

eSPanha
lIga BBVa

ForMula 1

lewis HAmilton venCe gP dos e-u
e é o novo triCAmPeão do mundo de 2015

lewis Hamilton, da Merce-
des, venceu o gP dos eua, 

16ª etapa da temporada 2015 
de Fórmula 1,  assegurou  o 
título, e o tricampeonato mun-
dial. A segunda posição ficou 

com o alemão nico rosberg, companheiro de 
Hamilton, seguido por outro  alemão Sebastian 
Vettel, da Ferrari. A quarta posição ficou com 
o holandês Max Verstappen, da toro rosso, se-
guido pelo mexicano Sergio Perez, da Force in-
dia. o espanhol Carlos Sainz, companheiro de 
Verstappen, que largou da última posição, con-

seguiu terminar na sexta posição, seguido pelo 
inglês Jenson button, da Mclaren. 
Lewis Hamilton deu um forte passo para poder 

escrever bem alto o seu nome entre os maiores 
da Fórmula 1, ao sagrar-se tricampeão da cate-
goria. O piloto da Mercedes tornou-se apenas o 
décimo a ter pelo menos três taças desde que a 
FORMULA 1 foi criada, em 1951, igualou-se a 
alguns célebres nomes  do automobilismo nes-
ta estatística. Hamilton juntou-se aos brasileiros 
Ayrton Senna e Nelson Piquet, ao austríaco Niki 
Lauda (hoje diretor da própria equipe onde o in-
glês pilota), ao escocês Jackie Stewart e ao aus-
traliano Jack Brabham, todos eles tricampeões. 
Agora, apenas quatro pilotos levantaram o 

troféu mais vezes: Michael Schumacher (sete), 

Juan Manuel Fangio (cinco), Sebastian Vettel e 
Alain Prost (quatro). Vale lembrar que Hamilton 
ainda tem 30 anos e vai permanecer na Mercedes 
em 2016, o que coloca o inglês como postulante 
a também ser tetracampeão com Prost e Vettel. 

Vejamos os maiores campeões da Fórmula 1.
7 títulos - Michael Schumacher (ALE); 5 títulos - 

Juan Manuel Fangio (ARG); 4 títulos - Alain Prost 
(FRA) e Sebastian Vettel (ALE); 3 títulos - Ayrton 
Senna (BRA), Nelson Piquet (BRA), Niki Lau-
da (AUT), Jackie Stewart (GBR), Jack Brabham 
(AUS) e Lewis Hamilton (GBR); 2 títulos - Emer-
son Fittipaldi (BRA), Fernando Alonso (ESP), 
Mika Hakkinen (FIN), Jim Clark (GBR) e Alber-

to Ascari (ITA). 1 título - Kimi Raikkonen (FIN), 
Jenson Button (GBR), Nigel Mansell (GBR), Da-
mon Hill (GBR), Jacques Villeneuve (CAN), Ma-
rio Andretti (EUA), Giuseppe Farina (ITA), Keke 
Rosberg (FIN), Alan Jones (AUS), Jody Scheckter 
(AFS), James Hunt (GBR), Jochen Rindt (AUT), 
Denny Hulme (AUS), John Surtees (AUS), Phil 
Hill (EUA) e Mike Hawthorne (GBR).  
Próximo encontro dentro de uma semana no 

Grande Prémio do México.

HÉlder diaS
HdiAs@AvOzdEPOrtuGAl.cOM

lusitAno FutsAl Clube

o lusitano Futsal Clube 
vai começar a sua pri-

meira temporada de existên-
cia este fim de semana, mais 
precisamente no próximo 
domingo dia 1 de novembro 

frente ao FC Grenadiers às 19h15 no Pens-
sionat Saint-nom-de-Marie em outremont 
mais precisamente no 628 Chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine. 
A equipa treinada por dois jovens da nossa co-

munidade sejam eles Kevin Antunes e David 
Ribeiro é composta por 6 portugueses e dois 
brasileiros. Ela também é composta por Patri-
ck Leduc como jogador, para o mais velhos, o 
mesmo que jogou pelo Impacto e pela seleção 
do Canadá noutra vida. O nome de Renan Dias 
também pode fazer eco no palco dos aconte-
cimentos, este que jogou semiprofissional na 
modalidade de futsal.  Um jogo que pode ser 
o começo de uma bela aventura para o regres-
so do desporto ao Clube de Montreal. Os dois 
jovens estão muito empenhados em conseguir 
uma boa primeira época e fazer brilhar o co-

ração dos portugueses de Montreal. A equipa 
integra a Première Ligue de Futsal du Québec, 
pela divisão de Montreal. A divisão é compos-
ta por nove outras equipas e a RDS com o seu 
programa generationsoccer.tv vai seguir aten-
tamente os jogos, com certeza que nosso jornal 
também o vai fazer e vos pôr a par de todos os 
acontecimentos com a nossa equipa. 
Em conversa com o jornal, o senhor Kevin 

Antunes espera ser competitivo nesta primeira 
época e sonhar em ir à Coupe du Québec onde 
se qualificam apenas os quatro primeiros. Es-
peramos que este sonho se concretize. Para o 
primeiro jogo, o Kevin não quis fazer prognós-
ticos tendo em conta que não existem dados 
sobre os adversários. A única coisa que sabem 
é qua já faziam parte da liga mas não têm infor-
mação sobre os jogadores. 
uma coisa é certa, será bonito ouvir-se gri-

tar golo no Penssionnat. Só nos resta desejar 
a melhor sorte a estes jovens, e como sabe 
o jornal estar sempre com eles e vamos vos 
transmitir ao longo da época o decorrer dos 
acontecimentos. Para saber mais também 
podem visitar a página Facebook do lusita-
no Futsal Clube ou o site da Première ligue 
de Futsal.

daniel loureiro
dlOurEirO@AvOzdEPOrtuGAl.cOM
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1-FC Porto B 26 12 8 2 2 25 14
2-Portimonense 23 12 6 5 1 20 14
3-Sporting B 21 12 6 3 3 17 12
4-Atlético CP 20 12 6 2 4 14 11
5-SC Braga B 19 12 5 4 3 15 13
6-Chaves 19 12 5 4 3 14 10
7-Ac. Viseu 19 12 5 4 3 12 11
8-Desp. Aves 19 12 5 4 3 13 11
9-Benfica B 17 11 5 2 4 15 12
10-Famalicão 16 12 3 7 2 15 15
11-Penafiel 16 12 4 4 4 13 14
12-Varzim 16 12 5 1 6 15 18
13-Olhanense 16 12 4 4 4 12 12
14-Freamunde 15 12 4 3 5 11 10
15-Gil Vicente 15 12 4 3 5 13 12
16-Santa Clara 14 12 4 2 6 13 14
17-Sp. Covilhã 14 12 3 5 4 11 16
18-Feirense 14 11 2 8 1 14 14
19-Farense 14 12 4 2 6 14 15
20-V. Guimarães B 14 12 3 5 4 13 16
21-Mafra 13 12 3 4 5 10 11
22-Oriental 9 12 2 3 7 15 22
23-Leixões 9 12 2 3 7 10 17
24-UD Oliveirense 7 12 1 4 7 8 18

  P J V E D GM GS

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

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
nacional 0-0 boavista

marítimo 0-2 P. Ferreira
Estoril praia 2-2 rio ave

guimarães 1-1 académica
arouca 1-1 tondela

moreirense 0-2 v. setúbal
Benfica 0-3 sporting

FC porto 0-0 braga26/10 
Belenenses 1-0 u. madeira

PróxImA jornAdA
30/10 Tondela 15:30 Benfica
31/10 braga 11:15 belenenses
  u. madeira 13:30 FC porto
  sporting 15:45 E. praia
01/11 académica 11:00 moreirense
  v. setúbal 11:00 arouca
  rio ave 11:00 nacional
  boavista 14:15 marítimo
02/11 p. Ferreira 15:00 guimarães

oS melhoreS mArcAdoreS dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1- Jonas [Benfica]  7  7
2- Islam Slimani [Sporting]  8  6
3- André Claro [V. Setúbal]  8  5
3- Suk Hyun-Jun [V. Setúbal]  8  5

ConHeCido mAis um Adversário
dA seleÇão rumo Ao euro’2016
Depois do Luxemburgo ter sido anuncia-

do, segue-se novo opositor. A Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) está a agen-
dar o calendário da Seleção nacional e já 
deu a conhecer outro adversário da turma 
orientada por Fernando Santos com vis-
ta à preparação para o Europeu de 2016. 
Depois de ter anunciado o Luxemburgo 
(17 de novembro), a Rússia será outra 
das adversárias dos lusos, num encontro 
marcado para o dia 13 do próximo mês, 
em Craven Cottage, Londres. Garantido 
o apuramento, Fernando Santos aproveita 
assim as datas estipuladas pela FIFA para 
os play-offs de acesso ao Campeonato da 
Europa do próximo ano para trabalhar a 
equipa para a competição que se realizará 
em França.

jesus teve 27 minutos PArA CriAr
temPestAde e 63 PArA ver o desCAlAbro

treinador do Sporting viu o seu anti-
go clube ser dominado pelo seu novo 

emblema, num jogo onde o Benfica pare-
ceu complatamente desnorteado. 
Jorge Jesus consumou este domingo o 

seu regresso ao Estádio da Luz e, na ante-
visão voltou a insistir na ideia de que este 
Benfica ainda tem muito do que era o seu 
nos últimos seis anos. O treinador foi mui-
to assobiado à chegada ao relvado, mas o 
desenrolar da partida haveria de fazer os 
adeptos da turma caseira recordar os ve-
lhos tempos. Como confessou no final do 
encontro não pensava “que o Sporting ga-
nhasse 3-0 aqui, antes do jogo” e a verda-
de é que foi uma primeira parte de sonho 
para os ‘verde e brancos’ e um fim de tarde 
de pesadelo para a turma de Rui Vitória, 
que sofreu três golos quando ainda pensa-
va como poderia dar a volta a um meio-
-campo que estava a ser completamente 
engolido pela ‘leão’. Teo Gutiérrez (9’), 
Slimani (21’) e Bryan Ruiz (36’) desfei-
tearam um Benfica que até havia entrado 
bem no jogo “mas o momento do primeiro 
golo acaba por condicionar”, disse o técni-

co no final da partida. O erro que permitiu 
ao ‘leão’ abrir o marcador não deu uma 
simples vantagem, mas acabou por desta-
bilizar a equipa da casa. A turma da Luz 
nunca mais se encontrou e os homens de 
Jorge Jesus mostraram trazer a lição muito 
bem estudada. Foram três tentos obtidos 
em ataque rápido, contra um Benfica que 
aliou os erros a um mau posicionamento 
defensivo. 

Chegou o fim do jogo e o Sporting tem 
agora oito pontos de vantagem sobre o 
rival lisboeta (menos um jogo) e mais 
dois do que o FC Porto. Jorge Jesus é 
líder isolado, algo que não acontecia à 
8.ª jornada desde 94/95, e o triunfo de 
ontem tem o condão de conferir maior 
legitimidade aos homens de alvalade 
em se afirmarem candidatos ao título.
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