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agenda ComunitÁria

quArtA-fEIrA 10 DE AgOstO
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Decisão Nacional
5:31 Inesquecível
7:05 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:08 Zig Zag
9:40 Literatura Aqui
10:07 Praias Olímpicas
12:47 Hora dos Portugueses
13:00 18/20
13:57 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
14:06 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:46 Hora dos Portugueses
17:00 360º
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Decisão Nacional
21:05 Palcos Agora
21:32 Os Nossos Dias
22:15 Catarina Furtado
 Grande Entrevista
23:08 Arq 3
23:24 Notícias do Atlântico
0:26 Hora dos Portugueses
0:41 Portugueses pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal

quINtA-fEIrA 11 DE AgOstO      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Contentor 13
5:30 Poplusa
6:30 Catarina Furtado
 Grande Entrevista
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:30 No Ar
10:00 Praias Olímpicas
12:45 Hora dos Portugueses
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 360º
18:00 Grande Área
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:30 Os Nossos Dias
22:15 Fatura da Sorte
22:30 Grande Área

23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:50 Portugueses pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal

sExtA-fEIrA 12 DE AgOstO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Orelha Negra
5:31 Sabia Que?
5:45 Janela Indiscreta
6:15 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:30 Todas as Palavras
10:00 Praias Olímpicas
12:45 Hora dos Portugueses
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 360º
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 No Ar
21:00 Todas as Palavras
21:30 Os Nossos Dias
22:15 A Essência
22:30 O Estranho Caso do 
 Mário de Sá-Carneiro
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:50 Portugueses pelo Mundo
1:30 Filhos da Nação
1:56 A Grandiosa Enciclopédia 
 do Ludopédio

sábADO 13 DE AgOstO                 
1:30 Filhos da Nação
1:56 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
2:00 A Essência
2:15 Hora dos Portugueses
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Peregrinação do Migrante
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:15 Animais Anónimos
11:00 Podium
12:00 Atlântida- Açores - 2016
13:30 Pela Sua Saúde
15:00 Telejornal
16:00 Praias Olímpicas
19:00 24 Horas
20:00 Network Negócios 2016
20:45 Donos Disto Tudo - DDT
 Compactos Verão

grandiosas festas do
boM Jesus senhor da Pedra
20 E 21 DE AgOstO 2016: sábADO: 17h30: Mudança 
da Imagem; 18h00 Terço; 18h30: Eucaristia solene; 19h30: 
Arraial com o Folclore Pérolas do Atlântico (de Toronto), o 
Artista Eddy Sousa e o DJ Machado. DOmINgO: 11h00: 
Eucaristia solene; 12h30: Almoço: sopa, espetada de ga-
linha com arroz e salada, bolo, café e chá. Adultos: 20 
pedras; crianças de 6 a 12 anos: 10 pedras; Grandiosa 
procissāo do Sr. da Pedra, Nossa Sra. dos Anjos e as Filar-
mónicas de Montréal e do Divino Espírito Santo de Laval. 
17h30: Arraial com o Folclore Estrelas do Atlântico e a Fi-
larmónica de Montréal. Arrematações, sorteio e bazar, bar 
completo com petiscos variados. Crisantina Moniz: 450-
688-8260; Lina Pereira: 514-296-4597; Graça Azeredo: 
450-627-4652; Paulo da Silva: 450-934-3155.

festa eM honra do
sagrado coração de Jesus
Preparação dos tríduos nos dias 26 e 27 de agosto 2016 
pelas 18h30 com o pregador Senhor Padre António Araújo

sábADO, 27 DE AgOstO
18h30: Missa com os pregadores Sr. Padre António Araújo 
e Sr. Padre José Maria Cardoso e o grupo coral do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres
19h30: Atuação do conjunto musical Rythmo
20h30: Grande espectáculo com o cantor Luís Filipe Reis
22h30: Animação no subsolo da igreja com o DJ New Tou-
ch

DOmINgO, 28 DE AgOstO
14h00: Missa solene em louvor do Sagrado Coração de 
Jesus presidida pelo Sr. Padre António Araújo e Sr. Padre 
José Maria Cardoso com o grupo coral de Santa Cruz.
16h00: Saída da procissão da igreja Santa Cruz pelas ruas 
Rachel, Clark até Villeneuve e depois desce St-Urbain até 
a igreja com as filarmónicas de Brampton, Montreal e La-
val. Depois entrada da procissão haverá animação com 
cantor o Jimmy Faria. 
20h00: Concerto organizado pelas filarmónicas
Brampton, de Laval e Montreal.
22h30: Enceramento das festas com a saída da
imagem do Sagrado Coração de Jesus.

cOm A EmENtA trADItIONAl DAs fEstAs: As sA 
bOrOsAs bIfANAs, sOpA, fAvA sEcA guIzADA, 
mAlAssADAs E cAfé

Porque Para angra a
torah de rabo de Peixe? 1

A história dos 
manuscritos 

da chamada “To-
rah de Rabo de 

Peixe” continua envolta em polémi-
ca, agora a ser reivindicada pelos 
terceirenses por, alegada e supos-
tamente, ter pertencido à família 
Abohbot, que durante anos residiu 
na cidade de Angra do Heroísmo.
Interessante virem agora alguns 

reivindicar a guarda deste documen-
to, ao ponto de haver desencontros 
visíveis sobre como esta Bíblia veio 
parar aos Açores. Em 2014, o norte-
-americano, de origem judaica, Mar-
vin Feldman, que fora engenheiro de 
telecomunicações na Base das Lajes 
no início dos anos 70, veio a Ponta 
Delgada e esteve com o cônsul dos 
Estados Unidos nos Açores, na Bi-
blioteca Pública para ver a Torah de 
Rabo de Peixe, afirmando na altura 
que esta era a Torah com que se fa-
ziam serviços religiosos judaicos na 
Base das Lajes e que teria vindo para 
os Açores com os judeus no tempo de 
D. Manuel, quando foram expulsos 
há 500 anos. No entanto, de acordo 
com o relatório da conservação e 

restauro deste manuscrito que se fez 
na altura em que foi encontrada, diz-
-se que ela só tem duzentos e poucos 
anos. 
Por outro lado, não deixa de ser cari-

cato o facto de se associar o nome de 
Rabo de Peixe a este documento, que 
fora encontrado a 7 de maio de 1997, 
por umas crianças que brincavam nu-
mas grutas naquela Vila, não ser do 
agrado de alguns “estudiosos”, como 
se com isto retirasse a importância de 
que este manuscrito se reveste.
Há coisas que convém recordar 

para que a nossa memória coletiva 
seja preservada e sobretudo respei-
tada, designadamente o facto de a 
11 de Maio daquele ano  de 1997, o 
Director Regional de Assuntos Cul-
turais, comunicou o inusitado acha-
do ao Director do Instituto Oriental, 
solicitando intervenção urgente para 
identificação dos manuscritos. Nesta 
sequência, uma equipa da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, 
integrando dois hebraístas do Institu-
to, Professores José Nunes Carreira 
e José Augusto Martins Ramos e o 
especialista de codicologia Professor 
Aires Augusto Nascimento, do De-
partamento de Estudos Clássicos, que 
de imediato puseram-se a caminho e 
vieram de Lisboa diretamente para 
Rabo de Peixe. 

AnTónio
PedRo CosTA

AcOstA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Para Mais
inforMações

info@tvPM.ca
514.993.9047

PRogRAmA dA semAnA
QuinTA-feiRA: 

enTRevisTA Com dR. José CesáRio

sábAdo:  
TouRAdA à CoRdA nA iHA TeRCeiRA
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mAnuel de 
seQueiRA RodRigues

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

ediToRiAl

a soMbra do inferno está Mais Perto

façam todas as loucuras 
já que estão loucos, cami-

nhem para o abismo já que 
estão cegos. mas não nos ar-

rastem para o barranco dos cegos e dos lou-
cos... «Alves Redol».
Alves Redol foi talvez o escritor que com 

maior rigor aplicou à ficção os prícipios teóri-
cos do neo-realismo de uma época, sistemàti-
camente estudou e criticou socialmente. Publi-
cou romances quase didáticos «Porto Manso» e 
todo o ciclo do «Por. Wine». Finalmente procu-
ra novos ambientes, apura o estilo e o tratamen-
to psicológico das personagens em «A Barca 
de Sete Lemes» «Uma Fenda na Muralha» e o 
«Cavalo Espantado em 1960». O seu melhor li-
vro talvez seja «Barranco de Cegos» estudo das 
condições de vida numa terra portuguesa.
O neo-realismo teve dois centros de irradiação 

Lisboa e Coimbra. Aqui desenvolveu-se em tor-
no do «Novo Cancioneiro» cujos fundadores de 
início, se dedicam mais à poesia e ao conto do 
que ao romance.
 Ferreira de Castro não será o fundador, mas é 

indiscutìvelmente o precursor do neo-realismo 
português. «A Selva» com muitas reedições, 
abria o caminho do romance populista e do rea-
lismo social. Ferreira de Castro não é um grande 
escritor verbal como Aquilino Ribeiro nem um 
claro estilista à Torga. Os seus livros comovem, 
convencem e empolgam. Dos contemporânios é 
o escritor mais traduzido.

Na ficção, os principais representantes do neo-
-realismo são Manuel da Fonseca, Alves Redol, 
Fernando Namora e Carlos de Oliveira. Não 
pode contudo esquecer-se Soeiro Periera Go-
mes autor de «Esteiros», um romance conside-
rado paradigmático da escola e Afonso Ribeiro, 
que publicou «Aldeia» «Povo» e o terceiro e 
último volume de «Maria».
Carlos de Oliveira, ao contrário de Namora, 

escreveu pouca ficção. Os seus romances pos-
suem um estilo fluente e límpido. Distinguem-
-se as obras: «Pequenos Burgueses» «Uma 
Abelha na Chuva» «O Aprendiz de Feiticeiro» 
e salientem-se ainda outros escritores, Manuel 
do Nascimento «O Aço Mudou de Têmpera», 
Mário Braga «Serranos» e «Reino Circular» e 
em certa medida, José Cardoso Pires e Augusto 
Abelaira, pela exploração do tema da frustação, 
aproxima-se do existencialismo, «A Cidade das 
Flores» ou «As Boas Inteções». Luís de Sttau 
Monteiro em «Angústia para o Jantar» é jocosa 
e dramàticamente denuncia preconceitos e hi-
pocrisias.
No campo  literário português do século XX é 

importantíssimo o aparecimento da mulher. Ao 
lado do homem trabalha ou com o trabalho do 
homem concorre. Numerosas poetisas e escri-
toras se revelam, a mulher  emancipada da sub-
serviência económica que a tornava dependen-
te de tudo, afirma-se e penetra largamente nas 
Universidades, proclama o direito ao seu corpo 
e irrompe pela vida e pela arte. 
Significativamente Fernanda de Castro, pu-

blicou o romance poético, que foi premiado 
«Maria da Lua». Também uma das mais ativas 
escritoras-feministas» Maria Archer, preocu-

pada com o destino da mulher, escolhe para os 
seus romances títulos elucidativos, «Ela é Ape-
nas Mulher». Para ser  lida na época em que as 
mulheres «não deviam escrever» adopta Irene 
Lisboa o pseudónimo de João Falco, sob o qual 
escreveu, entre outras obras, Solidão». Agus-
tina Bessa Luís trouxe depois à ficção portu-
guesa uma prosa de riqueza excepcional, que 
a colocou entre os grandes criadores de idioma 
e simultâniamente se mostra esta escritora sen-
sível a todas as vozes enigmáticas e a todos os 
silêncios que estão para lá das aparências.
uma panorâmica da literatura, capaz de 

despertar o interesse dos leitores atentos aos 
valores incontestáveis da cultura portugue-
sa.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

o nosso lindíssimo Portu-
gal recentemente cam-

peão europeu de futebol tem 
ainda certas leis que um imi-
grante, como eu, tem dificul-

dade a compreender. 
Tendo eu solicitado um cartão de cidadão por-

tuguês recebi um documento do retângulo que eu 
tinha que nomear um procurador pra me repre-
sentar em Portugal, devo mencionar que eu não 
tenho nenhum bem imóvel ou contas bancarias 
abertas no território português. A melhor parte 
deste meu artigo começa aqui, ou seja,  quando 
fui ao consulado português em Montreal. Não 
sei se vocês teem lá ido ultimamente mas eu só 
peco aos santos de todos portugueses pra que 
os estrangeiros que precisam dos serviços des-
te consulado sejam mais bem recebidos que nos 
fomos, eu e a conversada. Caro amigos leitores 
eu trabalho há mais de 20 anos pra uma empresa 
de correio, devo passar todos os dias por vários 
departamentos governamentais canadianos, tan-
to ao nível Federal, Provincial como Municipal. 
Mesmo agora que há bastantes jovens estudantes 

a trabalhar no lugar dos funcionários que estão 
a passar umas férias bem merecidas porque eles 
educados e eficazes na maioria dos casos, dizia 
eu que os jovens fazem todo os possíveis pra me 
servir rápido e profissional. Sabém, meus ami-
gos, ninguém pode ir a farmácia ou mandar “o 
seu procurador” e comprar educação, ou tens ou 
não tens, lá no consulado de Montreal infeliz-
mente os tipos com que eu tive de lidar não teem. 
E se por acaso tu tentas compreender o porque 

desta lei... a resposta é fria e sem possibilida-
de de ao menos de uma nisca de compreensão 
do dito cujo: “NÃO TENHO RESPOSTA PRA 
ISTO”. Falei com uns amigos meus sobre o meu 
calvário no consulado e todos teem uma história 
de horror a contar.
PS.: Só estava eu e a conversada na sala a es-

pera, não há nem bons dias, nem boas tardes, e 
QUEM É QUE ESTÁ A SEGUIR. E pode se-
guir como dizia o MALEIRO, da camioneta do 
Ramalho pro chauffeur quando todos os passa-
geiros estavam embarcados. Passa fora. Depois 
deste episódio fiquei a saber que exista um livro 
amarelo ou seja de reclamações. Pensa um pou-
co a isto... “A estupidez coloca-se na primeira 
fila pra ser vista; a inteligencia coloca-se na 
rectaguarda pra ver”. Bertrand Russell.

José de sousA
jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon sanders teixeira
3187, rue saint-jacques, bur. 101

montreal, qc, h4C 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. saint Charles, bur. 102

pierrefonds, qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

lisboa não é!...e nunca foi só isto!..

Conhecer lisboa, é adop-
ta-la ama-la e partilha-

-la!...
Lisboa viu-me nascer, nas 

suas ruas ancestrais...foi um 
privilégio ter nascido na mais 

bela das capitais... Lisboa de quarenta...do sport 
Lisboa e saudade...com ela eu aprendi a conhe-
cer o preço da Liberdade... ela ensinou-me a cul-
tura da sua baixa citadina...e, como sempre ela 
é de todas a mais ladina...Lisboa com os seus 
pregões matinais...tais como: a fava rica...o ho-
mem dos figos, e das castanhas...o amolador... 
Os ardinas...os cauteleiros...os engraxadores...os 
vadios...os polidores de esquinas...o chocolate 
quente da ribeira... as varinas...os mãozinhas de 
veludo da feira da ladra... desta Lisboa fadista... 
boémia... bairrista...dos marinheiros... dos maga-
las... dos bares...dos chulos... e das prostitutas...a 
Lisboa do marialva do Chico do Cachené...da fila 
de espera...da Guerra Mundial... da paz mingua-
da pela tristeza da fome...Lisboa era assim como 
eu... menino... ela viu-me crescer no Império 
e no Vitoria... nos espaços míticos... na Lisboa 
bem vestida...bons costumes... sapatos e cabelos 
reluzentes... era o Swing... Foxtrot... Rock... e 
Twist... em bailes de garagem...as tunas recrea-
tivas, de juvenis... as marchas populares...e do 
namoro consentido... Lisboa era assim como eu 

divertido... Lisboa dos espiões... em surdina fa-
lava-se... “Tarrafal’’, “Guerra Colonial’’,“Jovem 
estudante assassinado’’
Lisboa era assim como eu!! Amordaçado... Lis-

boa ouviu gritar... eram tantos mais de mil... era 
Lisboa de Abril... do cravo...da rosa... brincos 
da democracia... do teatro sem censura... Lisboa 
assim como eu, fugiu à ditadura...era Eu!..Era a 
verdade!..Lisboa era assim como eu!!procurou a 
Liberdade...
Lisboa amadureceu... ficou moderna... o rio rea-

pareceu sempre novo como dantes... desta Lis-
boa dos fidalgos e dos amantes... Lisboa do sem 
abrigo num arco da casa velha... de marginais em 
ruas adornadas com mil flores... uma jovem per-
dida por amores... de uma pobreza solitária e de 
calvário. Lisboa também é como eu !!amigo...
solidário.
E se agora amo a Lisboa do desporto e da 

amizade...e nos becos e vielas canto e cantam-
-me lindos “fados de saudade... desta Lisboa das 
esperas, e das touradas reais... Lisboa princesa 
dos amores... o teu regaço tem cheiro a jornais 
morangos e flores... Lisboa tu és mulher...tu és 
liberdade... por isso eu choro contigo na cortina 
da saudade... Eu gosto mesmo... é de escutar... 
o gemer das guitarras em comunhão... com a 
doce melodia... que se destaca ao sabor de uma 
canção: embalando suavemente  esta Lisboa das 
donzelas... Capital das caravelas... que sejas hoje 
e para sempre considerada de maneira bem inte-
gral... Lisboa eterna Lisboa, Rainha de Portugal.

José dA ConCeiÇÃo
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

castelos de areia
Na enseada da fantasia 
construo com as mãos

impregnadas de maresia
pulcros castelos de areia.
Fortalezas inexpugnáveis

de alegria e esperança
guardam tesouros incalculáveis,

sonhos eternos de criança.
Alindados com torres de vigia

contemplo dos celsos pináculos 
com o binóculo da nostalgia
o amanhecer sobre o mar.

Ouço lá longe 
o rebentar das ondas

que um dia hão de desmoronar
os castelos de areia

com que nunca devemos 
deixar de sonhar.

Daniel Bastos, “Castelos de areia”, in Terra.

Quem é elA?

Foto dA semAnA

Força Meaghan Benfeito nos jogos Olímpicos
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uM linda surPresa cheia de aMor e felicidade

A todos anos há momentos 
marcantes na comunida-

de, alguns alegres e outros 
são surpresas que dá para 
vos contar.

Convidaram-me para festejar os anos mãe do 

muito conhecido artista Eddy Sousa.
A senhora Maria Amélia de Sousa fez os seus 

80 anos de vida e aprendi muito sobre ela, vindo 
de Água de Pau, São Miguel, Açores, deixou a 
sua terra em 1978 para ter nova vida.
38 anos depois podemos ver uma grande e lin-

da família, tal como Rosalia, Lúcia, José, Luís, 
Eddy e Ana. Também tem 14 netos e 10 bisnetos 
de todas as etnias do mundo, isso é uma grande 

sylvio mARTins
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm família e tudo isso foi organizado em surpresa na 

sala nobre da Santa Cruz. 
Através da noite esta tivemos grandes artistas 

que encantaram a sala, desde o início DJ XMEN 

fez o som nesta noite memorável. Sem esque-
cer Jomani, Duarte Froias Eddy e Vanessa Sousa 
cantaram durante toda a noite. E sem esquecer 
um saboroso bufete com bebidas à vontade.
Foi um momento muito feliz quando o Eddy 

cantou a canção, “Parabéns Mãe” do cantor mui-
to conhecido Amarante, dedicado a sua mãe.
Parabéns a você, nesta data querida, muitas feli-

cidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, 
cantam as nossas almas, para a menina, Maria 
Amélia de Sousa, uma salva de palmas.
mais uma vez, parabéns e feliz Aniversário.
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12 de agosto
18h30: terço e eucaristia
19h30: arraial com a
 Filarmónica de Montreal
20h30: grupo Musical, MonteReal (Madeira)

13 de agosto
18h30: Celebração da eucaristia
 e animada pelo Coral do senhor santo Cristo.
19h30: grupo Folclórico Campinos do Ribatejo
20h30: alex Câmara (Montreal)
21h30: grupo Musical, MonteReal (Madeira)

14 de agosto
12h00: Celebração da missa solene com Padre Carlos dias
 e animada pelo grupo Coral da santa Cruz. 
14h00: Procissão de Nossa senhora do Monte. 
 sobe a rua Clark até à Marie-anne, 
 desce a st-Urbain até duluth, depois vai pela
	 rua	Clark	e	finalmente	chega	à	Igreja	Santa	Cruz.
17h00:	 Grupo	Folclórico	Português	da	Santa	Cruz
18h00: dJ alex Moreira (Montreal)
19h30: grupo Musical, MonteReal (Madeira)

Haverá também serviço de bar, bolo de caco, carne de espetada, bifanas, 
refrescos, cervejas, vinho, café, bolos, malassadas. 
BAZAR	-	BOLO	DE	MEL	-	VINHO	MADEIRA

alex 
CâMaRa

GRuPO	MuSICAL
MADEIRENSE
MoNteReal

alex 
MOREIRA

Programação

PoRtUgUês de
MoNtReal da 

saNta CRUzgRUPo dos 
CAMPINOS	DO	
RIBAtEjO

Ministro Português foi
assaltado no rio de Janeiro
o ministro da educação ameaçado e rou-

bado no Rio de Janeiro, brasil. Tiago 
brandão Rodrigues foi assaltado nas imedia-
ções de um hotel em ipanema, no regresso de 
uma prova de ciclismo, no passado sábado. 
Consigo encontrava-se a assessora do Ministé-

rio da Educação, Rita Roque.De acordo com in-
formações da Polícia Militar citadas pelo UOL, 
o ministro da Educação foi ameaçado com uma 
faca e obrigado a entregar dinheiro, o telemóvel 
e uma mala.O ladrão colocou-se em fuga após o 
assalto, mas a população travou-o e entregou-o 
às autoridades.O homem acabou por ser levado 
para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo e 
detido, tendo sido decretado sigilo em relação às 

investigações.Rita Roque confirmou ao Notícias 
ao Minuto que, ao contrário do que foi noticiado 
pelos meios de comunicação locais, o roubo foi 
levado a cabo por dois assaltantes.Apesar do sus-
to, o ministro e a assessora encontram-se bem.

quase 3 Mil hoMens 
coMbateM 150 fogos 
ativos eM todo o País

Quase três mil bombeiros combatem mais 
de cem incêndios em todo o país, apoia-

dos por 28 meios aéreos e mais de 700 meios 
terrestres, revelou a Autoridade nacional de 
Proteção Civil (AnPC).
A ANPC destacava como “importantes” sete 

incêndios rurais que estavam a ser combatidos 
por 803 operacionais, 257 meios terrestres e 16 
meios aéreos, nos distritos de Aveiro (onde se 
registam três ocorrências significativas), Viseu, 
Porto, Viana do Castelo e Bragança. Durante o 
dia de hoje e até às 15:40, a ANPC tinha regis-
tado 298 incêndios rurais, que envolveram 4.220 
operacionais, 1.131 meios terrestres e 29 meios 
aéreos. Os distritos do Porto, Braga e Aveiro 
são os que registam mais incêndios rurais “em 
aberto”, com 38, 31 e 21 fogos assinalados pela 
ANPC, respetivamente. No distrito do Porto, o 
combate às chamas mobiliza 648 homens, ao 
passo que 547 e 257 operacionais trabalham em 
Aveiro e Braga, respetivamente. Na Guarda, 385 
operacionais acorrem a 12 incêndios rurais em 
curso.Em Viseu, 346 homens combatem as cha-
mas em 11 locais. É deste distrito o incêndio ru-
ral mais recentemente acrescentado pela ANPC 
à lista de “ocorrências importantes”, por volta 
das 15:40. O fogo em Travanca de Bodiosa, fre-
guesia de Bodiosa, concelho e distrito de Viseu, 
mobiliza 192 operacionais, 53 meios terrestres e 
quatro meios aéreos. O incêndio “em mato, com 
duas frentes ativas”, começou às 12:39. Quanto 
aos incêndios rurais “importantes”, o que mais 
meios mobiliza é o de Medas e Melres, concelho 
de Gondomar, distrito do Porto, que a ANPC já 
indica como “dominado”. Este fogo, que come-
çou na sexta-feira, está a ser combatido por 176 
homens, 63 meios terrestres e dois meios aéreos, 
de acordo com a ANPC. O presidente da junta 
de freguesia de Melres e Medas, José Andrade, 
disse hoje de manhã à Lusa que o fogo destruiu 
uma casa, chamuscou outras e obrigou a retirar 

de casa cerca de 20 pessoas. No distrito de Via-
na do Castelo, um incêndio na Peneda, freguesia 
da Gavieira, concelho de Arcos de Valdevez, que 
começou na quinta-feira, mobiliza 114 homens, 
31 meios terrestres e dois meios aéreos.Em Avei-
ro, estão em curso três incêndios, nos concelhos 
de Arouca, Vale de Cambra e Estarreja.O incên-
dio num eucaliptal em Salreu, concelho de Estar-
reja, distrito de Aveiro, obrigou ao corte da A1 e 
da A29, estando a ser combatido por 49 homens, 
20 meios terrestres e três meios aéreos, de acordo 
com a ANPC.Este fogo, que começou às 09:25, 
tem uma frente ativa.Um incêndio que deflagrou 
numa zona de mato em Felgueira, freguesia de 
Arões, concelho de Vale de Cambra, distrito de 
Aveiro, tem três frentes ativas e está a ser com-
batido por 113 operacionais e 37 meios terres-
tres.Em Provisende de Cima, freguesia de Ros-
sas, concelho de Arouca, distrito de Aveiro, 60 
bombeiros combatem um incêndio em mato com 
duas frentes ativas que começou pelas 19:00 de 
sábado. O combate às chamas está a ser apoiado 
por 19 meios terrestres e dois meios aéreos. 



A Voz de PortugAl  |  20 de julho de 2016  |  P. 7

3030 vIllErAY, mONtréAl, 
québEc, H2A 1E7
tEl.: 514 374.2888
www.jfKAc.cA

cursOs DE líNguA INglEsA básIcO
INscrIÇÕEs DO cursO INglÊs, básIcO DE mANHÃ

DAtAs: 10, 12 DE AgOstO, 2016 DE 9H às 11H

INscrIÇÕEs DO cursO INglÊs, básIcO DE mANHÃ
DAtAs: 10, 11, 16 E 17 DE AgOstO, 2016 DE 17H às 19H

AluNOs quE NAscErAm fOrA DO pAís
O sEu pAssApOrtE sErá ExIgIDO

Custo: 100,00 $ (DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
  Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

INfOrmAÇÕEs DAs AulAs
manhã: De 29 de agosto até a 2 de dezembro de 2016

De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: De 29 de agosto até a 15 de dezembro de 2016
De segunda a sexta: 17h30 às 19h30

DOcumENtOs ExIgIDOs (OrIgINAl uNIcAmENtE)

AluNOs quE NAscErAm NO cANADá
Certifi cado de nascimento provincial com os nomes dos seus

pais ou cartão de seguro de saúde ou carta de condução

Parabéns Meaghan benfeito 
e roseline filion 3º lugar 
nos Jogos olíMPicos 
A equipa de mergulho canadia-

nas  meaghan benfeito e Ro-
seline filion ganharam o bronze 

nos 10 metros no mergulho sin-
cronizado das mulheres.
Elas conseguiram surpreender to-

dos a chegar, mais uma vez no pó-

dio com uma pontuação de 336,18, 
atrás da China Ruolin Chen e Liu 
Huixia e da Malásia junho Hoong 

Cheong e Pandelela Rinong PAMG.
Foi um ano muito difícil para Fi-

lion quando, em dezembro de 2015, 
quebrou um osso do tornozelo di-

reito durante um treino. 
e, ontem, consegui-

ram o que muitos so-
nham, uma medalha 
para o Canadá e para 
elas. A nossa comuni-
dade está muito con-
tente e orgulhosos da 
nossa menina portu-
guesa meaghan ben-
feito. Parabéns.
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INglÊs básIcO
INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs

August 10 & 11, 2016 | August 15, 16, 17 & 18, 2016  
DAs 9H às 11H E DAs 17H às 19H

Custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)

  Inclui os livros necessários para os cursos 
Manhã de segunda à sexta-feira:
Do 29 de agosto até 23 de dezembro das 8h45 às 12h45
Tarde de segunda à quinta-feira:
Do 29 de agosto até 22 de dezembro Das 17h30 às 21h30

sE vOcÊ NAscEu fOrA DO pAís, O sEu é ExIgIDO pAssApOrtE

1- um DOs DOcumENtOs ExIgIDO: Documentos de imigração do Ca-
nadá ou Qc ou carta de residência ou carta de cidadania

2- um DOs DOcumENtOs ExIgIDO DE rEsIDÊNcIA NO quEbEc: Cartão 
de segurança médica ou Carta de condução ou Fatura Hydro

dois anos aPós o resgate novo banco
acuMula PreJuízos de 1800 Milhões de euros
o bes foi resgatado há precisa-

mente dois anos, dia em que 
foi criado o Novo Banco para ficar 
com ativos considerados menos 
problemáticos, mas que já acu-
mula prejuízos superiores a 1800 
milhões de euros e continua por 
vender.

Na noite de 3 de agosto de 2014, 
o Banco de Portugal anunciou a 
aplicação ao Banco Espírito Santo 

(BES) de uma medida de resolução.
A descoberta de fraudes, os pre-

juízos do BES de 3,6 mil milhões 
de euros, no primeiro semestre de 
2014, os maiores da história da ban-
ca em Portugal, e o incumprimento 
de regras exigidas pelos reguladores 
e supervisores para operar no setor 

bancário levaram ao fim da institui-
ção centenária fundada pela família 
Espírito Santo, considerada a última 

dinastia de banqueiros em Portugal.
Então, o banco central dividiu o 

BES em duas entidades, o “banco 
mau”, que ficou com os ativos tóxi-
cos e que está em processo de liqui-
dação, e o banco de transição Novo 
Banco, que foi capitalizado com 
4,9 mil milhões de euros através do 

Fundo de Resolução Bancária e que 
ficou com os ativos e passivos consi-
derados menos problemáticos.
Desde então, apesar de o Novo 

Banco ter nascido como o ‘banco 
bom’ a sua vida tem sido difícil. Os 
prejuízos já totalizam mais de 1.800 
milhões de euros nestes dois anos, 
isto somando os 467,9 milhões de 
euros tidos entre 4 de agosto de 2014 
e 31 de dezembro de 2014, os 980,6 
milhões de euros negativos de 2015 
e os prejuízos de 362,6 milhões de 
euros anunciados este fim de semana 
e que são referentes ao período en-
tre janeiro e junho deste ano. A ges-
tão do banco também sido alvo de 
sucessivas mudanças. Aquando do 
resgate ao BES, já Vítor Bento (ex-
-líder da SIBS, entidade que gere o 
Multibanco) tinha sucedido ao líder 
histórico, Ricardo Salgado em julho 
de 2014, referindo o “dever patrióti-
co” de aceitar esse cargo, e seria ele 
o primeiro presidente do Novo Ban-

co. No entanto, sem estratégia de 
gestão definida, logo em setembro 
de 2014 Vítor Bento demite-se, em 
desacordo com a visão do Banco de 
Portugal sobre o banco, defenden-
do um processo de reestruturação a 
mais longo prazo antes de o Novo 
Banco ser posto à venda. A presidên-
cia da instituição viria a ser ocupada 
então por Eduardo Stock da Cunha, 
gestor bancário com longa experiên-
cia no Santander e que, desde 2013, 
era funcionário do banco britânico 
Lloyds Bank, tendo pedido licença 
para gerir o Novo Banco até julho de 
2016. Entretanto, foi escolhido An-
tónio Ramalho para suceder a Stock 
da Cunha, o terceiro presidente do 
Novo Banco nestes dois anos, tendo 
o Banco de Portugal dado a indica-
ção que ia tomar posse a 01 de agos-
to. No entanto, soube-se entretanto 
que não entrou em funções porque 
ainda aguarda a aprovação final do 
Banco Central Europeu. Confronta-
do com esta informação, o Banco de 
Portugal não comenta a informação.
O Novo Banco está entretanto no 

segundo processo de venda, depois 
de o primeiro processo ter sido sus-
penso em setembro passado, com o 
Banco de Portugal a considerar que 
nenhuma proposta era interessante.
De momento foram quatro as pro-

postas recebidas - dos bancos BCP e 

BPI e dos fundos Apollo/Centerbrid-
ge e Lone Star, tendo o processo de 
estar concluído no máximo até agos-
to de 2017.
Os analistas que seguem o sistema 

bancário têm dito que o mais prová-
vel é que a venda do Novo Banco 
seja feita bem abaixo dos 4,9 mil mi-
lhões de euros que foram injetados 
na instituição, colocando pressão so-
bre o resto do sistema bancário, que 
poderá ter de arcar com os custos.
O futuro do Novo Banco, que está 

em processo de reestruturação, ten-
do saído mais de mil trabalhadores 
da instituição só nos últimos 12 me-
ses, é uma incógnita, tendo o Gover-
no dito em julho, numa carta para a 
Comissão Europeia, que não iria in-
jetar mais dinheiro e que se o banco 
não for vendido será liquidado.
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A economia norte-americana criou 255.000 
postos de trabalho em julho no setor 

não agrícola e a taxa de desemprego no país 
manteve-se inalterada nos 4,9%, face a junho, 
divulgou o departamento do Trabalho norte-
-americano.

Os analistas consultados pela agência de informa-
ção financeira Bloomberg esperavam que o setor 
não agrícola nos Estados Unidos criasse 180.000 
postos de trabalho no mês de julho.Em junho, a 
economia norte-americana tinha criado 292.000 

postos de trabalho, número que foi revisto em alta 
dos 287.000 empregos inicialmente divulgados 
por aquele organismo oficial norte-americano.A 
taxa de desemprego tinha-se fixado nos 4,9% no 
mês de junho, depois de ter sido revista em alta 
dos 4,8% inicialmente avançados.O salário médio 
por hora, por sua vez, melhorou ligeiramente nos 
Estados Unidos no mês de julho.Os analistas, de-
pois de o Banco de Inglaterra ter cortado na quin-
ta-feira a taxa de juro de referência de 0,5% para 
0,25% e de ter anunciado um pacote de estímulos 
monetários à economia para enfrentar o impacto 
do ‘brexit’, aguardavam “com expectativa” a saí-
da destes indicadores macroeconómicos.A cria-
ção de postos de trabalho no setor não agrícola, 
a taxa de desemprego no país e a evolução do sa-
lário médio por hora são importantes indicadores 
para o mercados ter uma perceção sobre o que po-
derá vir a fazer a Reserva Federal em matéria de 
alteração das taxas de juro no país.

informando o nosso povo
sobre os Açores

são toMé vai integrar 
rede bancária internacional

eua criaM 255.000 Postos de trabalho
e surPreendeM tudo e todos

são Tomé e Príncipe vai lançar até final de 
agosto um concurso internacional para 

adaptar a rede de multibanco do país ao siste-
ma internacional, permitindo o acesso dos car-
tões visa, entre outros, numa estratégia para 
fomentar o turismo.
A governadora do Banco Central de São Tomé e 

Príncipe, Maria do Carmo Silveira, disse à Lusa 
que o país vive numa situação complexa, por-
que quer atrair turistas mas não tem um sistema 
bancário que permita cartões bancários interna-
cionais”. O país dispõe de um sistema de paga-
mentos doméstico que serve apenas o sistema 
nacional”, disse, referindo-se à rede multibanco 
são-tomense, a Dobra24.  O governo está a ulti-
mar o “envelope financeiro” para um concurso in-
ternacional que permita adaptar a rede aos cartões 
internacionais.”  Neste momento, já definimos 
com o apoio do Banco Mundial, uma estratégia 
para a modernização do setor financeiro nacional. 
Essa estratégia visa melhorar o ambiente de negó-
cios no setor financeiro” e inclui a modernização 

da rede multibanco, explicou Maria do Carmo 
Silveira. O projeto de modernização tem financia-
mento do Banco Africano de Desenvolvimento e 
“espero que, dentro de 12 a 18 meses, a rede Do-
bra24 possa aceitar os cartões internacionais, visa 

e mastercard”. “Hoje em dia já não se viaja com 
dinheiro em notas. Por isso é que estamos a tentar 
resolver muito rapidamente esta situação”, disse. 
O turismo “é o principal setor que se pretende 
apoiar e não há turistas que venham carregados de 
dinheiro”, pelo que é importante a “integração nas 
redes internacionais”.A integração na rede Visa e 
Mastercard implica uma “série de certificações”, 
com “projetos muito exigentes, de máxima quali-
dade, rigor e segurança”, acrescentou.

venezuelA Já nÃo Pede dinHeiRo
PoR PeTRóleo. Pede ComidA e 
mediCAmenTos
A situação está a tornar-se insustentável no 

país liderado pela mão de ferro de Nicolás Ma-
duro. A inflação galopante e a escassez de pro-
dutos levou o governo a recorrer a uma solução 
desesperada. Ao contrário dos normais valores 
multimilionários em dinheiro transferidos da 
Jamaica para a Venezuela, o governo de Nico-
lás Maduro pediu que a pequena ilha do Mar 
das Caraíbas pagasse em comida e medicamen-
tos para conseguir satisfazer as necessidades de 
um povo em risco de colapso social. As difi-
culdades na Venezuela tornaram-se notícia em 
todo o mundo, com as longas filas para comprar 
pão e outros produtos básicos a serem a regra e 
a fome a transformar-se numa epidemia nunca 
antes vista no país. 

PesCAdoRes AdmiTem Que exisTem 
embARCAÇões A mAis nos AÇoRes
Os pescadores dos Açores admitem que exis-

tem atualmente “embarcações a mais” para os 
recursos existente na Região e mostram-se dis-
poníveis para apoiar uma eventual reestrutura-
ção da frota de pesca. O assunto esteve hoje em 
discussão, na ilha do Faial, durante uma reu-
nião do Conselho Regional das Pescas (um ór-
gão consultivo do Governo açoriano, que junta 
todos os parceiros do setor) e mereceu mesmo o 
apoio do presidente da Federação de Pescas dos 
Açores, Gualberto Rita.

seguRAdoRA TRAnQuilidAde 
ConCluiu  ComPRA dA 
AÇoReAnA seguRos
A Tranquilidade concluiu hoje a compra da 

Açoreana Seguros, que pertencia ao Banif, in-
formaram hoje as duas seguradoras em comu-
nicado, referindo que já estão reunidas as apro-
vações de todas as entidades reguladoras. “As 
duas seguradoras são dois ativos de forte valor 
que, atuando de forma conjunta, reforçam a 
sua posição no mercado, totalizando quase 1,4 
milhões de clientes e mais de 2,2 milhões de 
apólices sob gestão”, refere o comunicado, que 
diz que em conjunto as duas empresas ocupam 
agora o segundo lugar no ramo Não-Vida do 
setor segurador português.

o RAsTo de desTRuiÇÃo deixAdo 
PoR inCêndio no AndAnÇAs
Fogo deflagrou num automóvel e alastrou-se 

aos circundantes. No total, 422 viaturas ficaram 
destruídas e mais nove danificadas. No dia que 
se segue ao incêndio no festival Andanças, em 
Castelo de Vide, fazem-se contas aos prejuízos 
e revelam-se os danos materiais causados pelas 
chamas.

rÁpidinhas

luso-aMericano desenha estátua de caPitão aMérica
A estátua do Capitão América que é inaugu-
rada na quarta-feira em brooklyn, nova ior-
que, para celebrar os 75 anos do herói da ban-
da desenhada da marvel, foi desenhada pelo 
luso-americano nelson Ribeiro.

“Quando este projeto chegou ao meu departa-
mento, voluntariei-me logo para ficar com ele. O 
Capitão América foi sempre um dos meus super-
-heróis preferidos”, explicou o ilustrador à Lusa.
Nelson Ribeiro é filho de emigrantes de uma 

aldeia do concelho de Gouveia que chegaram 
aos EUA na década de 1960, e nasceu em Sleepy 
Hollow, no estado de Nova Iorque. “Como filho 

de emigrantes, o Capitão América foi sempre es-
pecial porque defende toda a gente, sejam ame-
ricanos ou não. Decide fazer sempre a melhor 
coisa, mesmo que seja a mais difícil, e isso é para 
mim a melhor representação do que é ser ameri-
cano”, explica. 
O ilustrador formou-se em design gráfico na 

Joe Kubert school of Cartoon and graphic 
Art e trabalhou 12 anos na Archie Comics, 
mas o objetivo foi sempre a marvel.
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cArNEIrO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. 
Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa 
que é. Saúde: Faça mais exercício físico. Está a ganhar 

peso a mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes 
de tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano 
profissional. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, 
pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e 

ponderado nas suas atitudes. Saúde: Coma salmão para baixar o 
colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas às suas 
ideias! Os seus superiores irão apreciá-las. 
Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja 
tão ingénuo com quem não conhece bem. Saúde: Aconselha-
se uma dieta. Dinheiro: Está a passar por um momento 

positivo neste campo da sua vida, aproveite-o para progredir 
profissionalmente. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta Dominante: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Se der 
ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na sua relação 
amorosa. Saúde: Procure descansar as horas necessárias 

para o seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que 
a sua conta bancária permite. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

lEÃO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa 
que tem a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda 
a ouvir. Saúde: Faça uma caminhada. Dinheiro: Tente 

fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um 
dinheiro extra. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Não deixe que a rotina tome conta da 
sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide 
mais da sua saúde espiritual cultivando pensamentos 

positivos. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente 
pode, não se esqueça das contas que tem por pagar. Números da 
Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte tudo 
na sua relação, pois ela proporcionar-lhe-á momentos 
inesquecíveis. Saúde: Não se desleixe e cuide de si, 

invista na sua imagem. Dinheiro: Pense bem antes de pôr em 
causa o seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que 
gasta e em que gasta. Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período 
para conquistas amorosas. Saúde: Anda com o sistema 
respiratório fragilizado, seja prudente e proteja a sua 

garganta. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu 
local de trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança.
Números da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

sAgItárIO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia 
e muita paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno. Saúde: 
Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais 

equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as 
suas economias. Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa 
disposição que o invade com quem o rodeia. Saúde: tenha 
mais cuidados com os rins, beba muita água. Dinheiro: é 

possível que venha a obter aquela promoção que tanto esperava. 
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

AquárIO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa 
Fracasso. Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um 
familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá. 
Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil. 

Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta 
bancária. Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

pEIxEs: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte 
essa sua mania de ser o mais importante, deixe que o 
amor invada o seu coração, aproveite o romantismo. 

Saúde: Cuide da sua alimentação. Dinheiro: Boa altura para 
comprar aquela peça de vestuário de que tanto gosta, invista mais 
em si pois bem merece. Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33

PAlAVrAs cruzAdAs
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AnedotAs

horósCopo Maria helena Martins

linha aberta:
514 790.0251

contacto Publicitário:
514 366.2888

doMingo das 16h às 18h
5877 PaPineau, Montreal, qc

Produtora

rosa velosa

o Mundo eM que viveMos

o terrorismo sempre existiu. Quem não se 
lembra do grupo flQ e das suas atroci-

dades..., das vítimas Pierre laporte e James 
Cross... e das tropas em montreal para com-
bater os terroristas e da reação e coragem do 
pai deste atual primeiro ministro, Pierre e. 
Trudeau..., que não perdeu tempo com o im-
plemento das medidas de guerra para comba-
ter os terroristas. se ainda bem me lembro – os 
insurretos que faziam parte da flQ, foram 
expulsos do Quebeque e recebidos por fidel 
Castro em Cuba.
Desde sempre que, entre as múltiplas formas de 

atrocidade, se praticou violência gratuita e cega 
para manter a sombra do horror. Agora, porém, 
este paroxismo da barbárie parece ter adquirido 
novos e desafiantes elementos, que parecem mu-
dar a sua natureza. Desde a Antiguidade impérios 
foram derrotados por pequenos grupos organiza-
dos em guerrilha, insurreição ou outra forma efi-
caz de guerra dos pobres. Uma dessas é o terro-
rismo. Capitais de vastos reinos foram atingidas 
por atentados sangrentos, único meio de ataque 
de minorias oprimidas. É de lembrar que o terro-
rismo moderno nasceu, cujo  maior impacto his-
tórico aconteceu a 28 de junho de 1914, quando 

um atentado em Sarajevo provocou uma guerra 
mundial.
Segundo os que analisam estes atos de terror, os 

objetivos concretos dos terroristas são: criar o pâ-
nico na população, as vítimas podem ser inocen-
tes mas os terroristas, em muitos casos, infeliz-
mente, conseguem o que procuram – derrubar o 
sistema político. Nas organizações mais recentes, 
como IRA,ETA, Brigadas Vermelhas e outras, o 
objetivo é sempre o mesmo..., derrubar o siste-
ma. O Ocidente não tem propósitos de conquista, 
e os eventuais interesses económicos envolvidos 
seriam de benefício mútuo, ganhando muito com 
a paz e o progresso dessas nações. Por que razão, 
então, a Europa e os Estados Unidos, são vistos 
como inimigos figadais?
O motivo, dizem os entendidos nesta matéria, é 

cultural, não político ou militar. O maior inimigo 
dos fundamentalistas islâmicos não é o governo  
norte-americano, mas o seu cinema e o seu estilo 
de vida; Não são os EUA ou a União Europeia que 
os atingem, mas o laicismo ocidental, o seu ‘con-
sumismo’, promiscuidade, liberdade de expressão 
e atos religiosos, familiares, de vestuário, alimen-
tação e tantos outros. Esses são os verdadeiros 
adversários que eles abominam, precisamente por 
serem tão atraentes. O Ocidente, dizem alguns 
críticos, “é  execrado ou odiado porque se insinua 
de forma imparável na vida e costumes das po-
pulações muçulmanas, algo que esses extremistas 
consideram inaceitável. E reagem da única forma 
que sabem, gerando o terror”.
Se o objetivo é mesmo esse, muitos de nós per-

guntamos: porque acabar com tantas vidas ino-
centes? Por muito sangue que os terroristas der-
ramem dificilmente conseguirão inverter esta 
tragédia humana. Há quem sugere que a única 
forma de os terroristas terem sucesso é se os oci-
dentais, em reação aos ataques, restringirem a 
liberdade, abandonarem a tolerância, impuserem 
restrições extremistas. É de lembrar que esta luta 
é cultural. Só se vencerá com serenidade, com-
preensão e tolerância.
“Cada vez precisamos mais de um exército pa-

cífico e unido que acredite no valor das pequenas 
coisas. De mais corações desarmados, num mun-
do cheio de guerra e de inveja. De almas mag-
nânimas, nesta sociedade interesseira. De mais 
cidadãos que digam: “Vou fazer algo, para o bem 
da sociedade”. De mais gente acenando esperan-
ça, e de menos frustrados e vencidos pelo desâni-
mo. “Porque o mundo será daqueles que saibam 
amá-lo mais e melhor”. R. Schneider

AugusTo mACHAdo
AmAcHADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

HOrIzONtAIs: 1. Ato de bafejar. Pedra ornamental 
de cor esverdeada. 2. Designa afirmação (interj.). Salto 
brusco. Um milhar. 3. Graceja. Intervalo entre dois atos. 
4. Notifica. Auroque. 5. Rezar. Traja. 6. Lisonjear. Pos-
to militar superior a capitão e inferior a tenente-coronel. 
7. Composição poética de assunto elevado e destinada 
ao canto. Borracha (utensílio escolar). 8. época notável. 
Juntar. 9. Tempo sereno que sucede à chuva. Forma 
antiga de mim. 10. Cada um dos dois corpos que uma 
corrente elétrica desagregou. Vai à rua. Oferecer. 11. 
Montão, acervo. Peixe pércida. 
vErtIcAIs: 1. Carneiro que não tem mais de um ano. 
Aqui está. 2. Naquele lugar. Aderência. 3. Crença religio-
sa. Peça retangular de lã ou de algodão, que serve de 
agasalho e se estende na cama sobre os lençóis. 4. Ter-
reiro. Lamento. 5. Acumular. Aquelas. 6. Decidir-se por. 
Chupar, sorver. 7. O espaço aéreo. Trabalho manual. 8. 
A minha pessoa. Parente por afinidade. 9. Amargar um 
tanto. Contr. da prep. de com o art. def. a. 10. Afortuna-
do. Aquilo que prejudica ou se opõe ao bem. 11. Gavi-
nha. Lugar donde se tira areia.

quE é O tEmpO pArA um pOrcO?
Um jovem que tinha acabado há pouco tempo uma es-
pecialização em eficácia na organização da produção, 
ia um dia tranquilamente de carro pelo meio do Alentejo.
Às tantas deparou-se-lhe uma cena que por pouco não 
o enlouqueceu: um compadre segurava um porco acima 
da cabeça e andava à volta de uma azinheira a levar o 
porco de bolota em bolota.
O rapaz, jovem e generoso, parou o carro e foi falar com 
o compadre:
— Amigo, tive uma ideia que talvez lhe interesse: porque 
não sacode as bolotas da árvore? Depois punha o porco 
no chão e com isso poupava imenso tempo...
O homem parou, reflectiu, pôs novamente o porco à ca-
beça e respondeu com um encolher de ombros:
— Que é o tempo para um porco?...

O cHImpANzé
Um alentejano foi visitar a China. Uma vez lá chegado, o 
homem visitou o Poço dos Nomes.
Dizia a lenda que quem estivesse prestes a ser pai deve-
ria atirar uma pedra para o poço, e o barulho que a pedra 
fizesse seria então o nome do filho.
O alentejano aproxima-se do poço e vê um Chinês a ati-
rar uma pedra, que faz: Chin-Chan-Yen.
O alentejano acha piada aquilo e vê outro Chinês a fazer 
o mesmo: Tin-To-Yan.
O alentejano não resiste e, como também ele estava 
prestes a ser pai, atira também uma pedra.
Conforme cai no poço, a pedra faz: Chim-Pan-Zé.
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solução

HOrIzONtAIs: 1. Bafejo, Jade. 2. Olé, Upa, Mil. 3. Ri, Entreato. 4. Cita, 
Uro. 5. Orar, Usa. 6. Gabar, Major. 7. Ode, Safa. 8. Era, Unir. 9. Estia-
gem, Mi. 10. Ião, Sai, Dar. 11. Soro, Robalo.
vErtIcAIs: 1. Borrego, Eis. 2. Ali, Adesão. 3. Fé, Cobertor. 4. Eira, Ai. 
5. Juntar, As. 6. Optar, Sugar. 7. Ar, Maneio. 8. Eu, Afim. 9. Amarujar, Da. 
10. Ditoso, Mal. 11. Elo, Areeiro.
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eFemérides do 10 de Agosto

1415: A armada portuguesa, comandada por D. João I, 
atravessa o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceu-
ta.
1511: Afonso de Albuquerque conquista Malaca.
1519: O imperador Carlos V, detentor da Coroa de Espa-
nha, autoriza a viagem de circum-navegação do navega-
dor português Fernão de Magalhães.
1571: Nasce o compositor alemão Michael Preatorius.
1648: A batalha de Lens-Artois põe fim à Guerra dos 30 
Anos, que opôs católicos e protestantes, em toda a Eu-
ropa.
1792: Revolução Francesa. O povo de Paris invade as 
Tulherias.
1793: Revolução Francesa. é aberto ao público, em Pa-
ris, o Musée de la Republique.
1809: O Equador declara a independência.
1821: O Missouri passa a integrar os EUA.
1865: Nasce o compositor russo Aleksander Glazunov.
1891: Morre a jurista Lelia Robinson, a primeira norte-
-americana licenciada em Direito.
1893: Rudolf Diesel realiza o primeiro teste com um motor 
de combustão.
1910: O Japão anexa a Coreia.
1912: Nasce o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de 
“Gabriela Cravo e Canela”, “Dona Flor e seus Dois Mari-
dos”.
1913: Termina a II Guerra Balcânica com a queda da Bul-
gária às mãos da Sérvia, do Montenegro e da Grécia, an-
tigos aliados na luta contra a ocupação otomana (I Guerra 
Balcânica).
1923: A atriz portuguesa Beatriz Costa estreia-se na re-
vista “Chá e Torradas”, no teatro éden, em Lisboa.
1935: Nasce o compositor georgiano Giya Kancheli.
1945: II Guerra Mundial. O imperador Hirohito do Japão 
propõe ao Conselho Supremo do país aceitar as condi-
ções de capitulação definidas pela Declaração de Pots-
dam.
1952: Entra em funcionamento a Alta Autoridade da Co-
munidade Europeia do Carvão e do Aço, presidida por 
Jean Monnet, a primeira Assembleia europeia dotada de 
poderes supranacionais.
1961: O Reino Unido e a Dinamarca apresentam o pedido 
de adesão à Comunidade Económica Europeia.1964 – A 
Turquia e o Chipre aceitam a proposta de paz do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas.- Paulo VI publica a 
encíclica “Ecclesiam Suam”.1966 - Fuzileiros norte-ame-
ricanos e sul coreanos derrotam forças de Ho-Chi-Min, 
no Vietname do Sul.1970 – Morre o compositor alemão 
Bernd Alois Zimmermann. Tinha 52 anos.
1974: A Junta de Salvação Nacional estabelece os princí-
pios para a descolonização de Angola.
1975: Os oficiais das Forças Armadas portuguesas, subs-
critores do Documento dos Nove (ou documento Melo An-
tunes), são afastados do Conselho da Revolução.
1981: Começa a conferência de Nairobi, a primeira sobre 
energias renováveis.

os dias do Medo

estamos em plena 3ª 
guerra mundial. nin-

guém o afirma; todos o pen-
sam. Após o horror que per-

correu a maioria dos Países do mundo nos 
anos de 1939 a 1945, as democracias ociden-
tais enfrentam um novo modelo que se propõe 
gerar o medo e, mesmo, o pânico no seio dos 
seus Países.
Tal modelo, não totalmente conhecido, usando 

sempre – ou quase – o elemento surpresa, utiliza 
homens armados das mais diversas formas que 
actuam em lugares públicos com aglomerados 
de pessoas de todas as idades e diferentes nacio-
nalidades para o seu objetivo: semear o pânico e 
matar, matar, matar…
Chefes dos Países vizinhos destes atos des-

truidores, perpetrados por gente mais ou menos 
desconhecida, vêm a terreiro dar condolências 
contritamente mostrando-se solidários e prontos 
a ajudar a encontrar os culpados. Fazem-no por-
que é de bom-tom? Ou porque a alma lhes pesa 
por detrás da venda de armas que enriquecem os 
homens protegidos do seu território?
Mas…o fundamental aqui é que o medo está 

instalado em toda a Europa, América do Norte e 
demais Países atingidos por tais ações.
Se a 2ª Guerra Mundial foi o “conflito mais le-

tal da história da humanidade” (citando) do qual 
resultou um número de mortes estimada entre os 
50 e os 70 milhões, o que agora está a acontecer 
à vista de todos pode caminhar nesse sentido ou 
ainda pior. 
Por enquanto, entre bombistas suicidas e uso de 

armas de guerra contra cidadãos inocentes, va-
mos somando “pequeno” o número de mortos e 
feridos graves nos países atingidos por atentados 
chamados terroristas e/ou outros nomes usados 
para classificar tais actos perversos e nos orien-
tarmos todos nesta nova versão de Guerra.
Mas, convém saber que há “cinco estados com 

armas nucleares”. “Em ordem de aquisição des-
sas mesmas armas, estes países são: os Estados 
Unidos, Rússia, o Reino Unido, França e China. 
Por que razão uso esta informação num traba-

lho que só parece exigir que fale de explosões, 
armas e medo? 
Ninguém com o mínimo de “pensamento aber-

to” acredita que tudo irá ficar por aqui. O que 
vemos e sentimos acontecer vai progredir e exi-
gir retaliação. Quem detém – que se saiba – ar-
mas nucleares capazes de destruição maciça? Os 
países atrás referidos, pertencendo dois deles à 
União Europeia – Reino Unido e França.
O Reino Unido já “partiu a loiça”. Aliás andou 

sempre muito arredio das ideias impostas “de-
mocraticamente” pela UE. A França, segundo 
o Ministro das Finanças Alemão – Wolfgang 
Schauble , pertencente ao partido União Demo-
crata- Cristã e com formação superior em Direi-
to e Economia – “é outra coisa”, quando se falou 
e tratou “diplomaticamente” das últimas sanções 
a aplicar a Portugal. 
Como compreendemos, muitos dos países atin-

gidos pelos ataques mais ou menos atribuídos a 
radicais islamitas ou a loucos que são tratados por 
psiquiatras, nem têm grandes meios de defesa. É 
verdade que a França tem sido sobejamente atin-
gida. A Alemanha e a Bélgica também. Mas…
até quando vamos todos aguentar o medo?
Veremos. A esperança existe mas é muito frágil 

para tanta maldade.

PRofª mARiA dA 
ConCeiÇÃo bRAsil

é mulHEr!: Esta interjeição é frequente entre as 
pessoas e sobretudo no comércio, onde os fregueses/
clientes são abordados desta forma coloquial e carinhosa. 
Aliás, este tratamento implica que haverá liberdade para 
prestar um aconselhamento sobre qualquer assunto, 
mesmo não solicitado.

ENcAfuAr: Arrumar alguma coisa de tal modo que 
nunca mais a encontramos. Nos nossos dias, como as 
tarefas domésticas são cada vez mais partilhadas, as 
mulheres costumam ouvir dos companheiros:
- Querida, não fiz a «cama de lavado», porque não sei 
onde encafuaste os lençóis.
- Querida, não lavei a loiça, porque não sei onde 
encafuaste o detergente.

esquadrão suicida
esquadrão Suicida prometia ser o filme 

baseado em quadrinhos mais divertido 
já feito, com humor negro e violência na me-
dida certa, mas não é a produção subversiva 

que prometia. o longa tem bons momentos e 
personagens bem interessantes, especialmen-
te Pistoleiro e Arlequina, porém, não inova e 
sua trama previsível impede a produção de 
satisfazer as expectativas.
Não que o filme seja chato, muito pelo contrá-

rio, porém tem diversos problemas e uma das 
prováveis causas é a refilmagem para inserir hu-
mor e deixar as coisas mais leves. Quase todo 
Blockbuster precisa voltar ao set para ajustes, 
mas quando a ideia desse trabalho é mudar o 
núcleo da narrativa, as coisas tendem a se com-

plicar. Fica claro agora que a tentativa de mudar 
o tom da obra atrapalhou a produção. O longa 
alterna piadas e momentos leves com situações 
sombrias e sérias e, com isso, a montagem sofre 

e o ritmo da produção também.
O começo é truncado, a criação do Esquadrão 

é pouco desenvolvida e a apresentação dos per-
sonagens parece algo obrigatório que precisava 
ser tirado do caminho logo. Mesmo contando o 
passado de cada um com direito a animações em 
3D e canções pop escolhidas a dedo, nenhuma 
das sequências é muito atrativa. A forma como 
o grupo se une para a missão que domina boa 
parte da história também é apressada e não tem o 
desenvolvimento necessário, até por isso o filme 
só melhora após a metade.
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FilarmóniCas
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

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

igrejas
AssEmblEIA DE DEus T.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA T.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz T.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA T.:450.687.4035

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

esColas

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

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊnCias
de Viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-Hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

Contabilista

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

serViços 
FinanCeiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentista

eletriCidade

agÊnCias
FunerÁrias

merCearias

monumentos

notÁrios

padaria

restaurantes

renoVações

Câmbio do dólAR CAnAdiAno
9 de AgosTo de 2016
1 euRo = CAd 1,470120

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

infoRmAÇÃo PARA Quem lê.
ResulTAdo PARA Quem AnunCiA.

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 | E-mail: Montreal@mne.pt
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.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
Ass. 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.
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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

PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa 
de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

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

Bom trabalhador. 
jOHANNE: 450-628-5472

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

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

carta de condução.
514-242-7649

renoVação
manutenção | reparações

Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa 
de banho, subsolo, etc. 438-396-8160

Companhia precisa de homens ou mulheres com ex-
periência na indústria da limpeza para edificios corpo-
rativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro. 

450-975-2303 ou enviar CV 
por Fax 450-975-1977

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

Pacote de experiência, 3 DIAs. 
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

serViços

Restaurante bastante conhecido na comuni-
dade portuguesa e através de Montreal está à 
procura de novos empregados:
1- Assistente cozinheiro
2- Grelhador
3- Caixeira 
Condições: 30 à 35h por semana
Salário bastante interessante + gorjeta

Antoine: 514-688-1015

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

pAtrícIA: 514-814-0362

Master Kid inc. 
Procura Pessoa coM exPeriência coMo 
oPeradora de Máquina de acabaMento 
na fabricação de vestuário: botões, 

botoeiras (casas), bainhas (blind 
stitch), tacKing. 

39 horas Por seMana.

enVie o seu CurriCulo 
por e-mail 

Carla@masterkid.Com ou 
teleFone: 514-277-4700 

ext: 6 ou 0 
CrYstal ou Carla

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. 
Várias renovações. Quintal. Garagem dupla. 

Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

Cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de três. Perto de todos 

os serviços , transportes e Parc 
Lafontaine. $259 000 nego.

muItO INtErEssANtE!

Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave aca-
bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier 

e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000

triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba-
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis-
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000

Aluga-se apartamento na bela rua Des érables 
(perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal 
pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.

875$/mês

Vende-se

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, 
Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos 
Açores. Visitem no site web para: www.macvieira.com

Guilherme Cabral: 450-663 9127

Companhia em construção e paysagista está a procu-
ra de empregados em serviço geral. 

514-977-7173

EDuArDA mAcHADO
Faleceu em Laval, no dia 27 
de julho de 2016, a Sra. Eduar-
da Machado natural de fajã 
de Cima, São-Miguel, Açores 
com a idade de 90 anos.
Deixa na dor seus filhos Ma-
ria Aleluia, Fátima e Manuel 
(Graça Azeredo), seus netos 
Mélanie (Anthony Blandino) 
e Mathieu (Chelsea De Sou-
sa ), seu bisneto Matteo, seu 
cunhado Silvino Macedo, so-
brinhos e sobrinhas assim 
como outros familiares e amigos.

Os servicos fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Legaré
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques (514)595-1500

O Fúneral teve lugar no dia 2 de agosto após missa de 
corpo presente, pelas 10h30, na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima em Laval, seguindo depois para o Mausoléu 
du Ruisseau em Laval onde foi sepultada.
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 Hajam.

†

†

m e m o R A n d u m
5º ANO DE sAuDADE

ANtóNIO vA llAcOrbA
E clOtIlDE DA cOstA AmArAl

Ter saudade é estar pre-
sente e sentir a dor na 
vossa ausência. Com-
pletam três anos do fale-
cimento do casal amigo 
António Vallacorba e sua 
esposa Clotilde da Costa 
Amaral. 
A todos que tiveram o 
prazer de conhecê-los, 
conversar e comparti-
lhar experiências, ficou a 
imensa SAUDADE. 

Passaram-se já conco anos carregadas de frio, chu-
va, neve e sol mas a vossa amizade não nos deixou.

AgOstINHA fErrEIrA
Faleceu em Montreal, no dia 
20 de julho de 2016, com a 
idade de 85 anos, a Sra. Agos-
tinha Ferreira, natural da Pon-
ta do Sol, Madeira, Portugal, 
esposa do já falecido Sr. João 
Costa.
Deixa na dor filhos/as Maria 
de Fátima (André Gonçalves), 
João (Maria Mavroukas), Ma-
ria da Luz (Laudelino Furtado), 
José Francisco, Manuel Cos-
ta, seus/as netos/as Andreina, 
Adriana, Amanda. Marissa, 
Steven, Emily, Lara, seus conjugues, seus/as bisnetos/
as Mathias, Diego, Christine e Melina, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
A missa do corpo presente foi celebrada no dia 25 de 
julho às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no ce-
mitério Notre-Dame-des-Neiges.
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 Hajam.

infoRmAÇÃo PARA Quem lê.
ResulTAdo PARA Quem AnunCiA.

aluga-se
Aluga-se 4 1/2 perto do canto de Henri Julien e liège com 
salão duplo, balcão, 700$/mês livre em setembro.

Tel.: 514-389-3682 | Cel.: 438-889-3772
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o avançado nigeriano etebo, de apenas 20 
anos, foi autor de quatro tentos na vitória 

da nigéria sobre o Japão, na Arena Amazônia, 
na estreia de sua seleção no torneio. o atleta 
se apresentou como reforço do feirense, recém 
promovido à Primeira liga Portuguesa.
Portugal vence Argentina e Honduras e se clas-

sifica no Futebol Masculino: Com uma Seleção 

pouco badalada e sem nenhuma estrela que dis-
putastes à Euro 2016, Portugal derrotou por 2 a 0 
os Argentinos e os Hondurenho, no Estádio Olím-
pico Nílton Santos, no Rio de Janeiro. O Portista 

Gonçalo Paciência fez o primeiro gol luso nos Jo-
gos e voltou a marcar na partida contra Honduras. 
Delegação Portuguesa é aplaudida de pé na 

Abertura dos Jogos Rio 2016: Na sexta-feira, a 
Olimpíada Rio 2016 reuniu os atletas de todo o 

Mundo no Estádio do Maracanã. O maior palco 
do futebol mundial recebeu 80.000 pessoas, na 
bela festa de inauguração dos Jogos. Enquanto a 
delegação portuguesa era conduzida pelo veleja-
dor e Porta-Estandarte João Rodrigues, ouvia-se 
os aplausos da torcida brasileira presente.
Telma monteiro fez história na segunda-feira, 

dia 8 de agosto, ao conquistar a medalha de 
bronze nos Jogos olímpicos Rio 2016. depois 
de nuno delgado em sydney 2000, o judo 
português soma a segunda medalha olímpica.

tida. Melhor para ‘os canarinhos’, que partiram 
para cima sem dó e inauguraram o placar aos 7 
minutos, com o Luso Gabriel Tavares. Aos 10, 
o RDPeters empatou o jogo com um belo chute. 
Mas a igualdade não durou muito tempo e aos 
14, Julius começou uma história que não caberia 

na página deste jornal.
O Brasil FC fez 16 golos, até a partida ser in-

terrompida aos 21 minutos do segundo tempo. 

Quase todos fizeram mais que um tento, desta-
que para o avançado Bruno Ferreira, que após 

um ano afastado dos gramados por conta de uma 
cirurgia no tornozelo direito, voltou a marcar 
mais que três vezes em um jogo oficial.
Com o placar, o brasil fC segue em segun-

do lugar na liga, 4 pontos atrás do líder don 
bosco, que também venceu na rodada.

leAndRo mendonÇA

GRUPO EstE J P
1-New York City FC 24 37
2-toronto FC 23 36
3-NY Red Bulls 24 33
4-Impact Montréal  22 33
5-Philadelphia Union 23 31
6-NE Revolution 23 26
7-Orlando City 22 26
8-DC United 22 24
9-Columbus Crew 21 19
10-Chicago Fire 21 18

Major League Soccer
GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 24 44
2-Colorado Rapids 22 41
3-Real salt Lake 24 37
4-LA Galaxy 22 37
5-sporting KC 25 34
6-Portland timbers 24 32
7-Vancouver Whitecaps 24 30
8-sJ Earthquakes 22 28
9-seattle sounders 22 24
10-Houston Dynamo 22 20

1-Palmeiras 36 19 11 3 5
2-Atlético Mineiro 35 19 10 5 4
3-Corinthians 34 19 10 4 5
4-Flamengo 34 19 10 4 5
5-santos 33 19 10 3 6
6-Grêmio 32 18 9 5 4
7-A. Paranaense 30 19 9 3 7
8-Ponte Preta 27 19 8 3 8
9-são Paulo 26 19 7 5 7
10-Fluminense 25 18 6 7 5
11-Chapecoense 24 19 5 9 5
12-sport 23 19 6 5 8
13-Internacional 22 19 6 4 9
14-Vitória 22 19 5 7 7
15-Coritiba 21 19 5 6 8
16-Figueirense 21 18 4 9 5
17-Botafogo 20 18 5 5 8
18-Cruzeiro 19 19 5 4 10
19-santa Cruz 18 19 5 3 11
20-América Mineiro 13 19 3 4 12

  P J V E D

   P J V E D GM Gs
1-Club tijuana 9 4 3 0 1 10 4
2-Pachuca 9 4 3 0 1 8 3
3-América 9 4 3 0 1 9 6
4-tigres 8 4 2 2 0 4 0
5-Querétaro  8 4 2 2 0 6 3
6-Pumas 8 4 2 2 0 4 2
7-Morelia 7 4 2 1 1 9 8
8-Monterrey 5 4 1 2 1 5 3
9-Puebla 5 4 1 2 1 5 5
10-Atlas 5 4 1 2 1 4 4
11-toluca 4 4 1 1 2 4 5
12-Chivas 4 4 1 1 2 1 5
13-Necaxa 3 4 0 3 1 2 3
14-Cruz Azul 3 4 0 3 1 2 3
15-Veracruz 3 4 1 0 3 4 7
16-Chiapas 3 4 1 0 3 1 5
17-santos Laguna 2 4 0 2 2 2 6
18-Club León 1 4 0 1 3 1 9

Liga do méxico: apertura 2016

atleta do feirense faz
história na oliMPíada rio-2016

Porto vence villareal na
estreia de alexandre Pato

o Porto estava apresentando seu elen-
co para a torcida, dentro do estádio do 

dragão. mas os olhos da imprensa mundial 
não estavam focados no time português, e sim 
na estreia do avançado Alexandre Pato, nova 
contratação do time espanhol. 
O amistoso serviu como preparação para a es-

treia no Campeonato Português, na próxima sex-
ta-feira, contra o Rio Ave, fora de casa. E parece 
que o jogo foi muito bom para dois jogadores, 
fundamentais na vitória por 1 a 0 contra os es-
panhois. Otávio fez bela jogada aos 13 minutos 
e tocou para André Silva, que abriu o marcador.
E o ex-avançado da Seleção Brasileira teve uma 

atuação discreta. Pouco acionado no jogo, bus-

cou a bola e arrematou contra à meta de Casillas, 
aos 8 minutos. Nada mais que isso para um joga-

dor que já foi tratado como promessa do futebol 
Mundial.
E aos portugueses só restou comemorar e espe-

rar pela estreia no Campeonato Nacional.

força olíMPica no brasil fc

foi uma noite inesquecível para todos os 
brasileiros. A cerimônia que abriu os Jo-

gos olímpicos Rio 2016 deixou todos de ‘quei-
xo caído’, mas em outra parte do mundo, bem 
mais ao norte, outros brasileiros tiveram uma 
atuação de gala.
O Brasil FC de Montreal entrou no gramado 

pela 11ª rodada da Liga TotalCampo, na última 
sexta-feira, dia 5, sem quatro jogadores do time 
titular, o que já era um problema bem grande 
para o técnico Leandro Mendonça. Mas não pa-
rece que isso atrapalhou os planos do time...
O RDPeters, adversário dos brasileiros, se en-

contrava na penúltima posição, com 3 desfalques 
e com um jogador a menos desde o início da par-

leAndRo mendonÇA

leAndRo mendonÇA

12/08 Rio Ave 15:30 FC Porto
13/08 Moreirense 11:00 Paços Ferreira
  Sporting 13:15 Marítimo
  Tondela 15:30 Benfica
14/08 Boavista 11:00 Arouca
  Nacional 11:00 Chaves
  V. Setúbal 13:00 Belenenses
  V. Guimarães 15:15 Braga
15/08 Estoril Praia 15:00 Feirense
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águia eficaz
conquista suPertaça
‘águias’ vencem o quarto troféu da ‘era Rui vi-

tória’ e agora lança-se na defesa do título. o ben-
fica começou a época da melhor forma: a ganhar. 
Numa competição onde o Benfica até nem tem um 
histórico muito favorável – em 18 finais esta foi a 
sua sexta supertaça conquistada -, o sp. braga saiu 
do municipal de Aveiro vergado por três golos sem 
resposta. este troféu premeia não só as equipas que 
conquistaram as provas mais importantes da época 

transata - i liga e Taça de Portugal -, mas acabou 
também por consagrar Rui vitória, no plano indi-
vidual. 
O técnico das ‘águias’ tornou-se no treinador que mais 

rápido cumpriu o périplo nacional ao vencer I Liga, as 
taças de Portugal e da Liga e a Supertaça. Conquistou 
a Taça da Liga em 2013 e agora a Supertaça com o 
campeonato e a prova rainha pelo meio. Foram preci-
sos três anos e dois meses enquanto que Jorge Jesus o 
conseguiu em quatro anos e três meses. Mostrando va-
riações em relação ao esquema da temporada passada, 
uma vez que, desde logo, André Horta é um jogador 

diferente de Renato Sanches, o Benfica apresentou um 
estilo de jogo mais assente na troca e circulação de 
bola para abrir espaços na defensiva adversária. 
O Benfica abre a época com um título e parece apos-

tado em defender o seu estatuto com unhas e dentes. 
Depois de uma pré-época atribulada, o Benfica come-
ça agora a defender o título e logo com a motivação 
no pico. 
O encontro de ontem também marcou a estreia oficial 

de dois reforços encarnados, casos de André Horta e 
Franco Cervi. Este último até abriu a contagem com 
um golo de belo efeito, enquanto que André Horta as-
sumiu o papel que outrora foi de Renato Sanches. Já 
Jonas também festejou o tetra. 
segundo A bola, o brasileiro que marcou o segun-

do tento do Benfica no Municipal de Aveiro, fez o 
gosto ao pé nas quatro provas nacionais, somando 
52 marcados na liga, seis na Taça de Portugal, sete 
na Taça da liga e um na supertaça Cândido de oli-
veira.

rui vinhas vence a 78ª volta a Portugal

gustavo veloso venceu a última etapa mas não 
conseguiu ultrapassar o companheiro de equi-

pa. e o grande vencedor da volta a Portugal em 
bicicleta é Rui vinhas. 
O atleta da W52-FC Porto estava a disputar a ‘amare-

la’ com o colega Gustavo Veloso, que tentou de tudo, 
mas não conseguiu ultrapassar o português no primeiro 
lugar da geral. O vencedor ia decidir-se nesta décima e 
última etapa que ligava Vila Franca de Xira a Lisboa. 
Gustavo Veloso, que já venceu a Volta por duas vezes, 
até venceu esta última etapa (contrarrelógio), mas esse 
triunfo acabou por não ser suficiente. O espanhol fi-
cou a 1:30m do português e garantiu o segundo lugar. 
Daniel Silva, da Radio Popular-Boavista completa o 
pódio com o terceiro lugar da classificação final. De-
pois de Ricardo Mestre, em 2011, a Volta a Portugal 
regressa a ter um vencedor português. Desta vez o seu 
nome é Rui Vinhas. Joaquim Gomes, diretor da Volta a 
Portugal em bicicleta, anunciou este domingo, no final 
da edição deste ano, que em 2017, a prova terá início 

em Lisboa, com um prólogo.
Quanto à cidade que irá receber o encerramento da 

Volta, Joaquim Gomes revelou que será Viseu a fechar 
a 79.ª edição desta competição, “provavelmente com 
um contrarrelógio”.
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