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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8

2090 Ave. Union H3A 2C2 
*
*

*
*
*

Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles

Converter antes de partir…
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Azores Airlines no 
sAlão do Turismo e 
ViAgens em monTreAl
Azores Airlines é a nova imagem na 

diáspora. Azores Airlines, as asas 
dos Açores, a ligação dos Açores ao Ca-
nadá e do Canadá aos Açores. Sexta-
-feira foi a inauguração do balcão no 
Salão do Turismo e Viagens que decor-
reu nos dias 21, 22 e 23 de outubro na 
grande sala de Exposição da Place Bo-
naventure no centro da cidade de Mon-

treal, conhecida como uma das maiores 
exposições(feiras)  de turismo e viagens 
no mundo.
O balcão foi inaugurado pelo Presidente 

Eng.  Paulo Menezes acompanhado pelo 
Diretor Executivo da Associação de Tu-
rismo dos Acores Dr. Francisco Coelho, 
Diretor no Canadá Carlos Botelho, Diretor 

Continuação na página 5

nossA senhorA de
FáTimA em monTreAl

11

homenAgem A umA grAnde
senhorA, elVirA de sousA
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VicTor cruz
A homenAgem que FAlTA

hAbiTAção no cAnAdá no cenTro dAs ATenções 
nA medidA em que o AumenTo dAs TAxAs de
reFerênciA regisTou um ForTe Acréscimo

os tempos que correm com orçamentos mais magros as famílias têm 
de ajustar os seus gastos e reorganizar, ou iniciar os seus esquemas de 
poupança, se tivermos em conta as perspetivas técnicas do govereno 
federal. 
De facto as operações de financiamento federal registaram um forte acrés-

cimo este ano, o que se traduz num novo recorde de divída histórico. É ain-
da mais relevante porque  acontece numa envolvente muito desfavorável:  
o desemprego nacional está a subir traduzindo uma menor utilização da 
capacidade «humana» produtiva a nivel nacional. 
As grandes empresas estão a conseguir produzir mais com menos pessoas 

envolvidas e continuam a estimular a iniciativa da produção no espaço do 
mercado externo de escravos modernos, sendo justificada pelos governan-
tes, em regime de flexibilização global. 
O que não incentiva o trabalho local. «A título de exemplo simbólico, 

uma das ministras numa visita a França, apostou num fotógrafo francês  
por cerca de 9 mil dólares para enfrentar os seus exigentes compromissos 
oficiais». 
As pequenas e médias empresas das famílias, saem do mercado e fazem 

falta na criação de emprego e o risco de implosão social e da economia 
continua bem presente. O Governo deve envidar esforços junto dos profis-
sionais e empresas para que mantenham uma atitude responsável no exer-
cício da sua atividade e que pautem a sua conduta por princípios éticos e 
deontológicos irrepreensíveis, tendo sempre presente que o seu papel é 
transmitir confiança. 
Na prática o Governo com as novas regras das taxas de referência im-

postas, obriga em especial os jovens a maiores dificuldades na compra da 
primeira casa, a juntar ao mercado de trabalho  por períodos mínimos, no 
exercício de todas as atividades profissionais.
Aos bancos por seu turno importa essencialmente, não só não perder os 

seus clientes como captar novos e reforçar os seus lucros, já que as suas 
dívidas estão sempre cobertas pelos impostos para o bem da estabilização 
dos acionistas e do povo. 
Os consumidores necessitam de sentir que o esforço que fazem na pou-

pança, por mais humilde que seja é percetível e visível e neste aspeto 
quando se trata  de vislumbrar comprar a casa de que necessitam, entra um 
impulso na taxa de referência que coloca de lado o projeto de uma vida, 
numa tarefa que não se adivinha fácil, por ser mais complicado a conces-
são de crédito. A qualidade de vida no Canadá, foi chão que deu sonhos.

O desaparecimento de entre nós 
de Victor Cruz (filho), foi uma ma-
nifesta perda para a açorianidade, 
pois constituiu uma referência 
cultural da nossa terra. A sua veia 
artística manifestou-se em várias 

áreas da vida açoriana, pelo que o seu falecimento 
foi sentido por muitas pessoas que, por ocasião do 
seu passamento, quiseram associar-se à sua me-
mória.
No entanto, a homenagem a este homem do espetá-

culo, reavivando os famosos bailes do Coliseu Micae-
lense, da rádio, dos jornais e também da televisão, só 
poderá ficar completa, se houver quem se disponibilize 
para levar à cena uma reedição do “Açorianíssimo”, que 
ele tão sabiamente criou e celebrizou, inscrevendo-o na 
nossa memória, como encenação de diversão que foi 
um autêntico hino à nossa cultura e identidade, tendo 
sido apelidado de verdadeiro “Showman” açoriano.
Deixo aqui também um repto à Câmara Municipal de 

Ponta Delgada que, em próxima edição das festas do 
Espírito Santo, da iniciativa da edilidade, o próximo ano 
possa constituir também uma oportunidade de home-
nagem àquele que foi a alma das Grandes Festas do 
Espírito Santo, levadas a cabo no conturbado período 
pós revolução de 25 de Abril.
Victor Cruz não esqueceu a nossa diáspora e home-

nageou-a com a criação do Centro do Emigrante, no 
Campo de S. Francisco, por onde passavam os nossos 
emigrantes e se resolviam e tratavam os seus assun-
tos. Foi ali concebido o jornal Atlântico Expresso, que 
ainda hoje se publica, agora pertencente ao Grupo da 
Gráfica Açoriana, bem como a Revista Açorianíssima 
que fez grade furor social na sociedade micaelense.
Uma outra marca indelével de Victor Cruz na nossa 

sociedade foi como empresário da restauração, com o 
seu típico Solar da Graça, a mesa que valorizou e di-
vulgou a nossa gastronomia, tornando os paladares do 
nosso povo em pratos com refinado gosto e apresen-
tação e onde se realizaram as mais requintadas festas 
sociais da ilha de S. Miguel.
Até na política, Victor Cruz deixa uma referência co-

letiva, pois foi um dos açorianos presos em 1975, pelo 
General Altino de Magalhães, após a manifestação de 
6 de Junho realizada em Ponta delgada e pela calada 
da noite levados para a cadeia de Angra do Heroísmo.
A sua profissão foi desempenhada no Consulado dos 

Estados Unidos da América em Ponta Delgada, estan-
do sempre disponível para ajudar quantos se lhe abei-
ravam a pedir apoio para a obtenção de visto de entrada 
para os Estados Unidos da América.  A forma solidária 
e o seu trato cordial foram marca da sua maneira de ser 
e de como encarava a sua função social, num dedicado 
apoio ao povo açoriano em todas as ilhas e no outro 
lado do Atlântico.
Se o pai de Victor Cruz tem o seu nome inscrito numa 

das ruas da Lomba do Loução, na Povoação, o seu 
também justamente ficou na toponímica da freguesia 
da Relva, de Ponta Delgada, como “Dinamizador da 
Açorianidade”, pois foi uma personalidade destas ilhas 
que tão bem soube defender com audácia e denodo os 
valores da nossa identidade de povo ilhéu. As marcas 
das açorianidade que deixou tanto nos Açores como 
fora deste torrão insular, ficarão para sempre perpetua-
das. Em 2011, este prestante cidadão foi homenageado 
pelo Governo Regional pelos valores da açorianidade, 
com a medalha de prata personalizada para assinalar o 
reconhecimento público pelo homem que levou o nome 
dos Açores além fronteiras. No entanto, em 2014, Vic-
tor Cruz foi um dos cidadãos açorianos que recebeu 
no Dia dos Açores, da Assembleia Legislativa da nossa 
Região Autónoma, a Insígnia Autonómica de Reconhe-
cimento, uma das mais elevadas condecorações, pois 
destina-se a distinguir os atos ou conduta de excecional 
relevância de cidadãos que valorizem e prestigiem a 
Região no país ou no estrangeiro ou que para tal con-
tribuam para a expansão da cultura açoriana ou para o 
conhecimento dos Açores e da sua história, pelo seu 
reconhecido mérito literário, científico ou desportivo.
Os Açores perderam uma personalidade que mar-

cou indelevelmente a vida pública açoriana com a 
valorização da nossa identidade e a afirmação dos 
nossos intrínsecos valores culturais, quer nas nos-
sas ilhas, quer nossa diáspora, pelo seu legado, 
pioneirismo e talento. Os homens passam mas a 
obra fica como memória.
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AgendA comunitáriA

rEnoVAÇÃo rESidEnCiAl
inTErior E EXTErior

rui MiguEl rodriguES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rlA rÉnoVATion

jorgE MAToS
jmAtOs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

cAsA dos Açores do quebeque
Aviso de convocação para uma assembleia geral ordinária 
para eleição do conselho de administração e do conselho 
fiscal e de deontologia, no 229 rua Fleury oeste, no domin-
go, 13 de novembro às 14h30.

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

FesTA de AngAriAção de Fundos
Organiza-se um jantar/dançante para angariar fundos para 
Associação Canadiana dos Diabetes. Sábado, 26 de novem-
bro no salão da Igreja de Nossa Senhora de Fátima em La-
val. Para mais informações: Lúcia tel: 514-212-1552.

ATé que o Amor me mATe
A escritora Maria João Lopo de Carvalho estará na Missão 
de Santa Cruz no dia 29 de outubro às 16h, para apresentar 
o seu mais recente livro: “Até que o Amor me Mate”. Uma 
iniciativa da Coordenação do Ensino Português no Canadá 
em parceria com os Amigos da Biblioteca José d’Almansor 
da Missão de Santa Cruz - Montreal.

excursão A ToronTo
A Associação Saudades da Terra Quebequente organiza 
uma excursão a Toronto para a Festa da Ribeira Quente 
em Toronto para o fim-de-semana do 12 e 13 de novem-
bro. Também, se querem viajar connosco e visitar Toronto, 
todos são bem-vindos. Para informações 514-237-3994.

hAlloween nA hochelAgA
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga 
organiza a Festa de Halloween no 30 de outubro durante 
a tarde. Esta festa é dedicada as crianças e haverá boa 
comida. Informamos também que todas sextas-feiras e 
sábados há jantares, é só marcar o seu lugar. Todos são 
bem-vindos. Para mais informações: 514-251-9791.

VAmos PArA A escolA? 

Chegamos a um novo ano 
letivo, para algumas 

crianças é um regresso a ro-
tina, para outras é o início de 

uma nova etapa. 
É frequente os pais sentirem alguma ansieda-

de aquando da entrada dos seus filhos no ensino 
básico. É uma nova fase para crianças e adultos. 
Surgem dúvidas tais como, “Será que se vai dar 
bem com os colegas? Vai conseguir aprender? 
Vai portar-se bem?” Está ansiedade é normal 
mas não devem ser transmitidas à criança medos 
e preocupações. É importante criar expectativas 
positivas, por outras palavras, os pais deverão 
associar a escola a coisas boas, vais para a escola 
porque já és grande, vais poder aprender coisas 

novas, a ser como o papá. 
Ao associarem a escola com aspetos negativos, 

por exemplo. “Se te portares mal vais ver como 
a professora te castiga”, estão a meter medo nas 
crianças dificultando a sua adaptação. Como 
meio de facilitar a integração da criança a esta 
nova fase podemos dar confiança fazendo que 
perca os receios e ganhe confiança. Oferecer jo-
gos educativos e livros apropriados à sua idade. 
Convidar para casa os meninos que já frequen-
tam ou vão frequentar a mesma escola. Valorizar 
o esforço da criança mais que os seus resultados 
e não a penalizando pelos seus erros.
Criar rotinas na sua vida e importante terem 

horários certos por exemplo para dormir. Refor-
çar a ideia de brincar mas aprender também. Em 
suma esteja presente para ajudar o seu educando 
a ultrapassar com sucesso uma nova e importan-
te etapa do seu desenvolvimento. Bom ano letivo 
a todos.

PoucAs PAlAVrAs Podem
mudAr deFiniTiVAmenTe umA VidA

Certa vez, uma criança 
de 11 anos foi viver com 

os pais para um país de lín-
gua inglesa. Por não saber 

falar inglês, a criança era muito sensível, 
sentia-se diminuída, isolada, enfim, tinha as 
reações normais no processo de aprendiza-
gem de uma nova língua. 
Entretanto, uma professora especialista em lín-

gua inglesa, mas não na compreensão da vida, 
fez-lhe uma pergunta na aula que ela não enten-
deu. A professora perdeu a paciência e troçou 
da aluna à frente dos colegas. Todos troçaram 
dela. Foram poucos momentos que marcaram 
uma vida. 
Houve um registo privilegiado dessa experiên-

cia na memória que contaminou a sua esponta-
neidade e capacidade de aprender. A criança tão 
alegre perdeu o sorriso, ficou deprimida, sentiu 
aversão pela professora e já não queria ir à es-
cola. O pai, percebendo o grave problema, aju-
dou-a. Elogiou-a, encorajou-a, penetrou no seu 
mundo. Felizmente, ela reeditou a sua história 
sem precisar de tratamento. Se não tivesse su-
perado aquele problema, ela poderia ter tido sé-
rias consequências.  Outro exemplo. Certa vez, 
um executivo, numa reunião de trabalho, teve 
uma atitude estúpida em relação a um funcioná-
rio subalterno. Esse funcionário desempenhava 

um trabalho brilhante na empresa, mas falhara 
um projeto. Então, mostrando estar completa-
mente desesperado para gerir pessoas e os seus 
próprios pensamentos, o executivo chamou-lhe 
incompetente à frente dos colegas. Humilhado, 
o funcionário registrou de maneira sobredimen-
sionada o vexame público. Produziu uma janela 
killer, que começou a bloquear a sua memória. 
Nunca mais conseguiu brilhar como antes. Foi 
despedido. Teve reações depressivas e um ódio 
fatal pelo executivo. Precisou de fazer um tra-
tamento psiquiátrico. Poucas palavras podem 
contaminar uma vida. Algumas pessoas, quan-
do são  rejeitadas, ficam paralisadas. Outras fa-
zem um trampolim para crescer. Mas, mesmo 
essas, embora tenham vencido o trauma exte-
riormente, podem não ter vencido interiormen-
te, por isso sofrem. Alguns alunos excelentes, a 
quem os pais fazem exigências excessivas e os 
comparam com outros jovens, procuram com-
pensar os seus conflitos íntimos, principalmen-
te a dificuldade de socialização, obtendo notas 
excelentes. 
Ainda que essa compensação tenha um 

lado positivo, se não reeditarem o filme do 
inconsciente ou criarem janelas paralelas, 
poderão sofrer no presente e fracassar no fu-
turo quando enfrentarem perdas e desafios. 
Temos que pensar que os nossos maiores ini-
migos estão dentro de nós. o que sai do nosso 
interior é o que pode destruir-nos e destruir 
os outros.

joSÉ dA ConCEiÇÃo
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

ArrAiAl minhoTo em monTreAl
O Grupo cultural Cana Verde organiza a segunda edição 
do Arraial Minhoto de Montreal no Sábado 5 de Novembro 
de 2016 às 19h00 no salão da Igreja St-Michael’s situado 
no 105 rua St-Viateur ouest (esquina com a rua St-Urbain). 
Vindo diretamente de New Jersey, USA, o Rancho Folcló-
rico Sonhos de Portugal estará presente para um lindo es-
petáculo. Haverá tambem cantorias e concertinas com a 
participação das rusgas do Grupo Folclórico Português de 
Montreal-Coração do Minho, do Rancho folclórico Praias de 
Portugal, e do Grupo cultural Cana Verde. Venha dançar 
e cantar connosco na pura tradição das rusgas! Entrada 
10$ (inclui um caldo verde;  Reserve já o seu bilhete no 
514-943-0632/ 514-618-9087). Haverá tasquinhas, sorteio 
e mais surpresas! Não falte! 

gAlA dos ArTisTAs
Organiza-se o Gala dos Artistas no 12 de novembro de
2016 às 19h na grande sala da Santa Cruz. A festa será
animada com o grande artista Paulo Ribeiro, o vocalista do
grupo Bandalusa, e Eddy Sousa com o seu grupo privado.
Para mais informações: Maria José 514-255-2021
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4ª-fEIrA 26 DE OutubrO                   
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Filhos da Nação
5:31 O Outro Lado
6:22 Números do Dinheiro
7:13 Zig Zag
7:29 ESPECIAL 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:13 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:50 Agora Nós
18:44 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:02 ESPECIAL 3
20:35 Palavra aos Diretores
21:06 Hora dos Portugueses
21:20 Os Boys
22:05 Os Nossos Dias
22:51 Grande Entrevista
23:43 Notícias do Atlântico
0:44 Os Boys
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEIrA 27 de OutubrO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:32 Grande Entrevista
6:28 Janela Indiscreta
6:58 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:18 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Dentro
21:15 Grande Área
22:15 Fatura da Sorte
22:30 Hora dos Portugueses
22:45 Notícias do Atlântico
23:45 5 Para a Meia-Noite
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEIrA 28 DE OutubrO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Agora Nós
18:30 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:15 Sexta às 9
21:00 Miúdo Graúdo
22:02 Os Nossos Dias
22:30 Hora dos Portugueses
22:45 Números do Dinheiro
23:30 Notícias do Atlântico
0:30 Hora dos Portugueses
0:45 Miúdo Graúdo
1:30 No Ar
1:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio

SábAdO 29 de OutubrO            
1:30 No Ar
1:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio

3:00 Bom Dia Portugal
4:41 Hora dos Portugueses
5:45 Network Negócios 2016
6:20 Zig Zag
7:21 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 Sociedade Civil
10:30 Podium
11:45 Decisão Nacional
12:00 Atlântida - Madeira 2016
12:15 Donos Disto Tudo
13:15 Vitória de Setúbal x Porto
 Liga NOS 2016/2017
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:20 Viseu
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:02 Linha da Frente
21:00 Network Negócios 2016
21:45 Donos Disto Tudo
22:15 Cá Por Casa 
 com Herman José
23:34 Notícias do Atlântico
0:40 O Princípio da Incerteza
1:30 Palavra aos Diretores

DOmINgO 30 DE OutubrO            
1:30 Palavra aos Diretores
2:02 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Setúbal
 Eucaristia Dominical
6:24 Visita Guiada
6:58 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 A Praça
10:09 Agora Nós
11:00 As Novas 
 Viagens Philosophicas
12:00 Atlântida- Açores - 2016
13:30 Diga Doutor
14:15 Hora dos Portugueses
15:00 Telejornal
16:00 Helder Moutinho
 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Voz do Cidadão
20:45 Portuguese in California
21:15 Notícias do Meu País
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 José Pedro Serra
 Afinidades
23:15 Decisão Nacional
23:45 Notícias do Atlântico
0:41 Notícias do Meu País
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-fEIrA 31 DE OutubrO            
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Decisão Nacional
5:00 Atlântida- Açores - 2016
6:59 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Manual de Instruções
9:38 Cabo Verde: 
 À Procura de Répteis
10:10 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:04 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:33 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Prós e Contras
22:00 Golo RTP - Int.
23:30 Notícias do Atlântico

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.

A Filarmónica Portugue-
sa de Montreal tem um 

novo Presidente. depois de 
uma semana de espera, teve 
lugar a eleição do seu próxi-
mo presidente. 

A assembleia foi presidida pelo Eduardo Dias, 
e foi conduzida calmamente e com bom hu-
mor... Membros e associados tiveram a opor-

tunidade de eleger facilmente Sandra Isidoro. 
Uma nova página na história da Filarmónica 

Portuguesa de Montreal foi escrita no domingo 
passado. Pela primeira vez, haverá uma mulher 
para dirigir a filarmónica. Uma nova era come-
ça com a nova presidente desejamos-lhe muito 
sucesso no comando da Filarmónica de Mon-
treal.

bAile dAs VindimAs

neste fim-de-semana no 
oriental promoveu-se 

mais uma festa dedicada as 
vindimas, uma tradição bem 
à Portuguesa, homens e mu-
lheres com chapéu de palha, 

lenço na cabeça, e uma tesoura nas mãos esco-
lhem as melhores uvas que depois transporta-
das por homens em grande codilheira de ces-
tos num vai e vem e depositá-los num grande 
tanque e esmagá-los a pé descalço por homens 
num cântico bem afinado. 

Com um jantar bem confecionado pelo Mestre 
Silva  e a sua equipa que apresentou  um prato 
que estava uma delícia, uma sopa que a repeti 
duas vezes, salada, arroz de marisco servido in-
dividualmente e por fim um docinho e café, e 
como não poderia faltar uma travessa de lindas 
uvas nas mesas; depois começou o pezinho de 

dança e para esse fim esteve a cargo o Júlio Lou-
renço e sua filha que alegraram todos os presen-

tes. 
Subindo ao palco a presidente agradeceu as 

boas vindas a todos e ao mesmo tempo anun-
ciando as próximas festas já no próximo dia 5 de 
novembro, o baile de Halloween, e o S. Martinho 
dia 19 de novembro, não esquecendo um grande 
evento o aniversário do clube que será no dia 10 
de dezembro com um grande artista, vindo de 
Portugal, RUI BANDEIRA e Júlio Lourenço e o 
grande conjunto da nossa comunidade Contacto.

noVo PresidenTe dA FilArmónicA
PorTuguesA de monTreAl

TElMo BArBoSA
tbArbOsA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

EugÉnio PErEirA
rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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familiares e assim podemos encher um avião e 
já podemos ter um voo direto.
Azores Airlines opera presentemente para os 

seguintes destinos: Canadá, Estados Unidos, 
Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Sué-
cia, Suíça, Reino Unido, Irlanda.

Parabéns Azores Airlines e muito obrigada 
por escolher Montreal para a abertura do 
primeiro balcão de exposição do Canadá que 
mostra a nossa imagem, mostra a bravura 
dos açorianos,  a gastronomia e a beleza do 
nosso povo e das nossas ilhas dos Açores.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

● 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.

Azores Airlines no sAlão do
Turismo e ViAgens em monTreAl

nos EUA Duarte Nuno Correia, 
Coordenadora de Marketing 
e Comunicação Grupo SATA 
Ana Rodrigues, Proprietário 

Zona de Ideias, Colaboradores ATA (Turismo 
dos Açores) Rui Amen e João Barbosa, Promo-
toras no Canadá Adriana Oliveira e Susan Cos-
ta.

Foi assim com orgulho uma estreia mundial do 
balcão criado pela empresa Açoriana Zona de 
Ideias que ira marcar pela diferença a partici-
pação da Azores Airlines e a ATA em feiras de 
turismo no Canadá a melhor forma de crescer 
no mercado canadiano. Azores Airlines esta a 
fazer tudo para que os passageiros estejam sa-
tisfeitos, estão a continuar no bom caminho, 
infelizmente em Montreal não temos passagei-
ros suficientes que viagem no inverno para os 
Açores os custos dos voos diretos no inverno 
não pode ser realizados só com meia dúzia de 
passageiros. E para as grandes festas do  Senhor 
Santo Cristo nos Açores, vamos todos juntos fa-
zer publicidade, convidar os nossos amigos e 

FrAnCiSCA rEiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Parabéns rosinha Pelas tuas 80 Primaveras!
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APóS MAiS dE 16 AnoS dE oBrA rElEVAnTE

esTudos lusóFonos dA uniVersidAde de monTreAl 
esTão susPensos e FuTuro em risco

Após mais de dezasseis anos em 
que a língua portuguesa e as 

culturas portuguesa e lusófonas se 
têm afirmado na Universidade de 
Montreal sob a batuta do dr. luís 
Aguilar deparamo-nos hoje, após a 
sua saída, com um espetáculo de-
solador: os Estudos lusófonos es-
tão sem aulas, sem inscrições, sem 
variante europeia da língua, sem a 
possibilidade de os estudantes con-
tinuarem ou acabarem os seus cur-
sos, sem atividades culturais visan-
do a internacionalização da cultura 

portuguesa e outros males que nos 
deixam perplexos e apreensivos. 
quisemos, antes de tudo o mais, 
pedir responsabilidades ou tão só 
esclarecermo-nos sobre a saída tu-
multuosa do dr. luís Aguilar da-
quela prestigiada universidade. 
A Voz dE PorTugAl: deixou 

a universidade de Montreal este 
ano. Considera que já tinha feito 
tudo? 
luÍS AguilAr: Praticamente. 

Com o meu empenho na criação da 
Licenciatura em Línguas Modernas 
e abertas as vias abertas para mestra-
dos e doutoramentos, já praticamente 
tudo a que me tinha proposto estava 
feito. Para tanto foi preciso percor-
rer o caminho das pedras. Tivemos 
que fazer praticamente tudo sozinho 
e a nível institucional eu senti que já 
não tinha condições para continuar. 
No entanto, pedi a renovação do meu 
contrato para o ano académico, 2016-

2017. Tinha ainda muitos alunos a 
dirigir, assegurar a sua integração na 
nova licenciatura, o término dos cur-
sos e respetiva diplomação, a conclu-
são da pesquisa que tinha em curso e 
a reedição atualizada de 5 trabalhos 
fundamentais e únicos no domínio da 
língua portuguesa. Havia, também, 
que garantir uma transição que im-
punha, naturalmente, a passagem do 
testemunho ao meu sucessor, como 
era meu dever e como é usual fazer-
-se. A Universidade de Montreal não 
me concedeu esse tempo. 
A.V.P.: E por que razão?
l. A.: A história conta-se em poucas 

palavras: confrontada com a denún-
cia que fiz sobre o desinvestimento e 
o incumprimento sistemático de um 
Protocolo de Cooperação celebrado 
com o Camões, Instituto da Coope-
ração e da Língua e com o excesso 
de trabalho que o Departamento de 
Literaturas e Línguas do Mundo cada 
vez mais me impunha, as inúmeras 
ilegalidades grosseiras que ao lon-
go do tempo foi cometendo, tentou 
ver-se livre de responsabilidades e, 
sem quaisquer fundamentos, pediu a 
substituição do docente à Presidente 
do Camões, Instituto da Cooperação 
e da Língua, a qual, sem verificar a 
inadequação do procedimento, a não 
fundamentação do pedido e sem ou-
vir o docente, aceitou de imediato a 
sua substituição. 

A.V.P.: Pode dizer-se que, com a 
sua saída, estão os Estudos lusófo-
nos extintos? 
l. A.:  Para ser mais exato e verda-

deiro, poderei dizer que, pelo menos, 
estão suspensos até janeiro, correndo 
sérios riscos de se extinguirem ou de 
recuarem a 2000, altura em que ini-
ciei funções na Universidade em que 
não havia um programa académico, 
nem variante europeia da língua e, 
já agora, quase sem alunos. Com o 
abandono de funções da leitora de en-
tão o Instituto Camões fechou com o 
leitorado que lá existia. 
A.V.P.: E é nesse momento que o 

luís entra em cena.
l. A.: Sim e encontro uma cena va-

zia e à minha frente um longo cami-
nho a percorrer. Após cerca de quinze 

anos de esforços inglórios dos meus 
antecessores criei, praticamente so-
zinho, em apenas pouco mais de um 
ano o Curso de Estudos Lusófonos 
que passava a ser, e ainda é, decorri-
dos dezasseis anos, o único curso que 
confere diploma em todo o Quebeque 
e o terceiro no Canadá. Hoje o seu ho-
rizonte é o encerramento ou o retorno 
a 2000. 
A.V.P.: E onde entra aqui o insti-

tuto Camões e qual o seu papel nes-

ta causa? 
l. A.:  Dado que, inequivocamente, 

sou trabalhador da Universidade de 
Montreal, ao Camões I.P. compete 
velar pelo cumprimento de um pro-
tocolo de cooperação que celebrou 
com aquela instituição académica. 
Repare, uma situação similar ao que 
agora se vive com os Estudos Lusófo-
nos ocorreu há anos com os Estudos 
Italianos. O então leitor italiano exi-
giu à Universidade de Montreal me-
lhores condições de trabalho e apoio. 
Esta recusou. O Instituto Italiano de 
Cultura retirou o apoio à Universida-
de de Montreal e colocou-se, como se 
esperaria, do lado do docente, prote-
gendo os seus direitos. Pelo contrário, 
os diferentes atores desta nossa casa 
lusitana colocaram-se do lado dos 
incumpridores permitindo que estes 
ali se albergassem e, movidos por in-
teresses que mais baixo se levantam 
colocam-se de joelhos perante os ges-
tores, ainda por cima, provisórios, da 
Universidade de Montreal dispondo-
-se a pagar os desmandos da mesma 
e obedecendo a todos os seus pedidos 
sem qualquer questionamento.
A.V.P.:  A quem se refere quando 

diz «esta nossa gente atrevida e in-
sana nesta pequena casa lusitana»?

l. A.:  Parafraseio Camões quan-
do nos Lusíadas ele se refere a uma 
forma de agir peculiar que, nós portu-
gueses, carregamos connosco desde 
há séculos. Outros disseram o mesmo 
de idêntica forma: «Há, na parte mais 
ocidental da Ibéria, um povo muito 
estranho que não se governa nem se 
deixa governar» disse o general roma-
no Galba no século III A.C. «Muitas 
e desvairadas gentes» referiu Fernão 
Lopes. Melhor traduz ainda a nossa 

situação o que o diplomata britânico 
Sir Robert Southwell que mediava o 
conflito entre Portugal e Espanha nos 
tempos da Restauração: «Se quereis 
ver os portugueses vencidos é deixá-
-los uns com os outros». É disso que 
se trata e é o que mais me incomoda 
e mais me dói neste momento de par-
tida. 
Têm sido inúmeras as manifestações 

de apoio e solidariedade por parte dos 
meus colegas em relação à atitude do 
decanato. Só não percebem a posição 
do Camões, IP que é motivo de cha-
cota e desconsideração. Porque, de 
facto, o decanato com vários conten-
ciosos que tem, está a termo e, previ-
sivelmente, de saída. Os seus mem-
bros são neste momento interinos até 
à nomeação de um novo decanato. 
Aliados? Tem a nossa pequena casa 
lusitana. Não é espantoso? 
É grande a dívida que a Universida-

de de Montreal e o Camões, I.P. têm 
para com Luís Aguilar mas que, tanto 
uma como outra das instituições, pre-
fere o desprezo e a desvalorização do 
gigantesco trabalho realizado, tanto a 
nível da docência como da pesquisa, 
da implementação e gestão de cursos 
académicos, construção de manuais e 
de outro material didático inovador, 
dos projetos comunitários levados a 
cabo, entre tantos outros, que se po-
dem consultar na brochura sobre os 
17 Anos ao Serviço da Língua Por-
tuguesa e das Culturas Lusófonas, 
elaborada pelo Dr. Luís Aguilar que, 
assim, se despede sem honra nem 
glória. Como tem acontecido, afinal, 
com todos os leitores ou docentes 
do Camões, IP. na Universidade de 
Montreal. 

Continuação numa das
nossas próximas edições.

MAnuEl rodriguES
mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm



A Voz de PortugAl  |  26 de outubro de 2016  |  P. 7

homenAgem A umA grAnde 
senhorA, elVirA de sousA

A A s s o c i a ç ã o 
Portuguesa 

do Canadá pres-
tou homenagem a 

uma grande senhora da comuni-
dade.
Domingo passado a APC organi-

zou um almoço de confraterniza-
ção, carinho, e de apreço à nossa 
amiga Elvira Sousa. Contámos com 
a presença do Presidente da Câma-
ra de Anjou, Senhor Luís Miranda 
a quem a nossa amiga tem apoiado 
ao longo dos anos na carreira de 
político, Dr. Manuel Cardoso e sua 
esposa Dra. Margarite, familiares e 
amigos da nossa amiga. 
Vários artistas de fado da comuni-

dade estiveram presentes, tal como 

os guitarristas Luís Duarte, Antó-
nio Moniz, e José João, as vozes, 
de alma fadista, Jason Coroa, Suzy 
Silva, Rosie. Serviço e ementa de 5 
estrelas como já é costume na APC.

FrAnCiSCA
rEiS

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Foto Da semana PresidenTe dA câmArA de ribeirA grAnde
AlexAndre gAudêncio VisiTA o cAnAdá

o Presidente da Câmara 
da ribeira grande, Ale-

xandre gaudêncio, está de vi-
sita no Canadá e encontra-se 
presentemente em Montreal 

até ao dia 28 de outubro. 
Ele vai apresentar um projeto, uma nova praça 

com um globo no centro, entre a Praia do Mon-
teverde e o Centro de Artes Contemporâneas. A 
cidade da Ribeira Grande vai ter um monumento 
intitulado “Praça Saudades da Terra” homena-
gem aos emigrantes, dar uma voz aos emigrantes 
principalmente do Canadá e dos Estados Unidos.
No sábado passado dia 22 de outubro durante 

a sua visita na cidade de Brampton assinou um 
entendimento com a cidade de Brampton para 
expandir as relações económicas entre os dois 
municípios. 
A cerimónia decorreu durante o convívio Ribei-

ra-grandenses com várias presenças importantes, 
a Presidente da Câmara Municipal de Brampton 
“Mayor” Linda Jeffrey na cidade onde reside 
uma forte comunidade de emigrantes do conce-
lho da Ribeira Grande da Ilha de S. Miguel.
Afirmou o Presidente Alexandre Gaudêncio 

querer desenvolver amizades e vínculos per-
manentes entre os dois municípios, agora cida-
de irmãs que conduzam ao aprofundamento do 
conhecimento das identidades culturais locais, 
tradições, costumes, patrimónios e turismo, mas 
também fomentar o intercâmbio e a participação 

conjunta em projetos de interesse comum.
Muitos parabéns às cidades irmãs ribeira 

grande e Brampton, à Câmara da ribeira 
grande e à Camara Municipal de Brampton, 

aos dois “Mayors” Alexandre e linda e sejam 
bem-vindos a Montreal às comunidades dos 
concelhos da ribeira grande esperamos de 
braços abertos. 

FrAnCiSCA rEiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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PArA mAis
inFormAções

inFo@TVPm.cA
514.993.9047

ProgrAMA dA SEMAnA
quinTA-FEirA:
- nossa Senhora de Fátima Peregrina
  está na igreja de Santa Cruz

SáBAdo:
nossa Senhora Fátima Peregrina esta-
rá dia 26 de outubro na igreja nossa 
Senhora de Fátima em laval.
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cArNEIrO: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não o levam a 
lado algum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. 
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces. 

Dinheiro: Momento propício para fazer um investimento mais sério. 
Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

tOurO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil.  Amor: Poderá reconciliar-
se com uma pessoa com quem já não fala há alguns anos. 
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber 
argumentar. Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

gémEOs: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa 
Rapidez. Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua 
relação afetiva. Tenha a ousadia de sonhar! Saúde: Cuidado 
com o consumo excessivo de doces. Dinheiro: Não gaste 
mais do que aquilo que realmente pode. 

Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

cArANguEjO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos também fazem parte da 
nossa personalidade, não espere encontrar alguém perfeito. 
Saúde: Poderá sofrer algumas dores de cabeça. Dinheiro: 

Nada o preocupará. Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

lEÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Não sinta saudades daquilo que não viveu. 
Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado! 
Dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns estragos na 

sua conta bancária. Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

vIrgEm: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa 
Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras serão uma 
constante na sua relação afetiva. Saúde: Não deixe que 
a irresponsabilidade afete a sua saúde, e procure com 

maior regularidade o médico. Dinheiro: Cuidado com os gastos 
inesperados. Números da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a 
torcer. Saúde: Possíveis dores musculares. Dinheiro: Se 
gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para pagar as 

contas que tem certas. Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

EscOrpIÃO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Aproveite os momentos com a família pois 
dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. Saúde: Faça 
um retiro que lhe proporcione bem-estar físico e emocional. 

Dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive. 
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

sAgItárIO: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Dê mais atenção aos seus familiares 
mais próximos. Saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros 
normais. Dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.

Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas Ilusões. Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe 
as suas dúvidas e receios com a pessoa amada. Saúde: Não 
deixe que o stress e a tensão o conduzam a desequilíbrios.
Dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.

Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

AquárIO: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua 
altura. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde: 
Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Efetuará bons 

negócios. Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

pEIxEs: Carta Dominante: o Sol, que significa Proteção 
e Germinação. Amor: O amor e o carinho reinarão na sua 
relação afetiva. Que tudo o que é belo seja atraído para junto 
de si! Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.

Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

PAlAVrAs cruzAdAs

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

AnedotAs

horóscoPo mAriA helenA mArTins

dicionário dA ilhA de são miguel
Lá, eM Portugal… - Eis uma expressão, frequentemen-
te dita pelos portugueses do continente, que magoa e 
aborrece os micaelenses. Lá, em Portugal… Então não 
consagra a Constituição da Republica Portuguesa que o 
território continental e pelas duas regiões autónomas da 
Madeira e dos Açores? Não fica Portugal engrandecido 
pelas aguas territoriais dos Açores? Não tem sido impor-
tantes as ilhas açorianas para a defesa da portugalidade 
nos mercados internacionais? 

Lá em Portugal é, contudo, também empregue pelos na-
cionalistas açorianos quando querem referir-se à distân-
cia e à diferença entre o modo de estar lá, no continente, 
e o modo de estar cá, nas ilhas. Lá em Portugal traduz, 
assim, ora a ignorância, ora a incompreensão. Os cul-
pados estão sempre em Lisboa, que, quase sempre, é 
confundida com todo o país.

HOrIzONtAIs: 1. Que tem falta de tecido adiposo. Be-
bedeira (gír.). 2. Palmada em nádegas de criança. Elo 
de corrente. 3. Hora do ofício divino. Serve para chamar 
ou saudar (interj.). Vai à rua. 4. Avançar. Alguma. Tecido. 
5. Esteja unido por aderência. Altar cristão. 6. Sensação 
de bem-estar. 7. Passado. Pedra preciosa, de cor leitosa 
ou azulada, que apresenta reflexos cambiantes e é uma 
variedade de sílica hidratada. 8. Alguma coisa. Discurso. 
Sobre (prep.). 9. Imensidade (fig.). Cachaça (Bras., gír.). 
Insignificância (fig.). 10. Damas de companhia. Relativo 
ao óvulo. 11. Deuses protetores do lar e da família, entre 
os antigos Romanos. Navega ao largo.

vErtIcAIs: 1. Excentricidade. Lanço secundário de 
estrada ou caminho de ferro. 2. Iguaria de pão migado e 
fervido em água, temperada com azeite e alho. Qualida-
de (pop.). 3. Antiga possessão portuguesa na costa da 
Índia. Dar entrada num país estrangeiro, para aí viver. 4. 
Graceja. Prurido. A si mesmo. 5. Relativo à Turquia. 6. 
Pessoa ou coisa de género feminino de que se fala. Va-
zio. 7. Idolatrava. 8. Caminhava para lá. Farrapo. A uni-
dade. 9. Pequena baía. Fileira. 10. Franco. Pôr em nível 
superior. 11. Combinar. Fruto da amoreira e de algumas
espécies de silvas.

DEsEjOs DO HOmEm
Aos 4 anos: não fazer chichi nas calças.
Aos 15 anos: ter muito amigos.
Aos 18 anos: tirar a carta de condução.
Aos 20 anos: muito sexo.
Aos 35 anos: muito dinheiro.
Aos 40 anos: muito dinheiro.
Aos 50 anos: muito dinheiro.
Aos 60 anos: sexo.
Aos 70 anos: sexo.
Aos 75 anos: manter a carta de condução.
Aos 80 anos: ter amigos.
Aos 85 anos: não fazer chichi nas calças.

PorTugueses PreocuPAdos com o que
TheresA mAy VAi FAzer Aos imigrAnTes
discreta e defensiva, mal preparada para 

as negociações do Brexit e anti-imigran-
tes, é assim que alguns ativistas portugueses 
descrevem a primeira-ministra britânica, 
Theresa May.
  Passados 100 dias da entrada de May em fun-

ções, Paulo Costa, dirigente do grupo Migrantes 
Unidos, considera que “é pior do que estávamos 
à espera”. O português, promotor de campanhas 
pela participação cívica e de uma petição pela 
reforma do sistema de voto dos imigrantes, cri-
tica a chefe do governo pelo atraso nas nego-
ciações para a saída do Reino Unido da União 
Europeia”. Esperava que nesta altura já tivesse 
preparada para definir uma posição”, lamentou à 
agência Lusa. Theresa May revelou há duas se-
manas atrás que só pretende acionar o processo 
no primeiro trimestre do próximo ano, não reve-
lando quais os termos que pretende levar para a 
mesa das negociações. Guilherme Rosa, verea-
dor pelo partido Trabalhista em Stockwell, no 
sul de Londres, diz que os imigrantes, depois de 
serem usados como “bode expiatório” na campa-
nha para o referendo de 23 de junho, serão “moe-
da de troca” nas negociações. A liberdade de 
circulação ou de permanência dos europeus no 
Reino Unido será um tema chave para decidir se 
o corte com a UE será “soft” [suave] ou “hard” 

[duro].” Theresa May tem sido bastante defensi-
va na gestão do governo, acabando por ceder à 
ala mais conservadora do partido, que foi a fa-
vor do Brexit”, disse à Lusa. Na sua opinião, até 
agora a sucessora de David Cameron tem manti-
do um perfil discreto, mais de tecnocrata do que 
de grande ideóloga. Já Paulo Costa não esque-
ce que, mesmo tempo anunciado recentemente 

um pacote para ajudar os sem abrigo, Theresa 
May foi responsável por uma controversa cam-
panha governamental que fez circular carrinhas 
em Londres com cartazes onde se lia “Vão para 
casa ou arriscam prisão”. Embora dirigida a imi-
grantes ilegais para os “ajudar” a regressarem ao 
país de origem “voluntariamente”, Costa receia 
que os europeus sejam o próximo alvo.” Nada 
impede que mande os europeus desempregados 
embora. Temos de estar preparados. Eu não es-
tou nada sossegado”, concluiu.

unir PorTugAl e esPAnhA num só
PAís e sonhAr AlTo. ideiA já é PArTido

Paulo gonçalves é responsável pelo Movi-
mento Partido ibérico e falou com o notí-

cias ao Minuto sobre o projeto.
Movimento Partido Ibérico. A ideia de unir Es-

panha e Portugal, com o intuito 
de juntar interesses comuns e 
de lutar em prol de dois países 
capazes de unir forças, passou a 
ter representantes e quer chegar 
ao poder, mesmo que haja um 
longo caminho pela frente. Em 
Espanha, o Íber já é um partido 
legal e liderado por Casimiro 
Sánchez Calderón (ex-PSOE). 
Em Portugal, é Paulo Gonçal-
ves que representa o Movimento 
Partido Ibérico e, em entrevista ao Notícias ao 
Minuto, explicou os grandes pilares do projeto, 
os objetivos e os maiores entraves. Confrontado 
com a ideia de um país Ibéria, o responsável su-

geriu que se veja esta união como uma espécie 
de União Europeia em ponto pequeno, em que 
os países não deixam de o ser em prol da união. 
“Quando se fala de uma União Ibérica falamos 

de uma união de interesses comuns entre Portu-
gal e Espanha e também outros países de expres-
são ibérica espalhados pelo mundo”, realça.
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sudoKu

solução

HOrIzONtAIs: 1. Magro, Piela. 2. Açoite, Anel. 3. Noa, Olá, Sai. 4. Ir, 
Uma, Tela. 5. Adira, Ara. 6. Amenidade. 7. Ido, Opala. 8. Algo, Oro, Em. 
9. Mar, Uca, Avo. 10. Aias, Ovular. 11. Lares, Amara.
vErtIcAIs: 1. Mania, Ramal. 2. Açorda, Laia. 3. Goa, Imigrar. 4. Ri, 
Uredo, Se. 5. Otomano. 6. Ela, Oco. 7. Adorava. 8. Ia, Trapo, Um. 9. 
Enseada, Ala. 10. Leal, Elevar. 11. Aliar, Amora.
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inFerno
A parceria do filme data en-

tre Ron Howard e Dan Brown 
deu origem a mais um filme. 
Apesar de ser visto como 
uma continuação de O Códi-
go Da Vinci e Anjos E Demô-
nios, o longa conta com um 
elenco renovado, com Felicity 
Jones, Omar Sy, Irrfan Khan 
e Ben Foster, enquanto Tom 
Hanks reprisa o papel do 
professor Robert Langdon.O 
filme começa com Langdon 
tendo terríveis visões sobre 
o que seria o fim do mundo. 
Pessoas com feridas espa-
lhadas pelo corpo, acometi-

das por pragas, ruas inundadas por águas vermelhas e 
fogo. Quando acorda de seu pesadelo, ele se vê em um 
quarto de hospital sob os cuidados da Dr. Sienna Brooks 
(Felicity Jones). A médica conta ao professor que ele to-
mou um tiro de raspão na cabeça e que foi encontrado 
misteriosamente nas ruas de Florença, na Itália. Tudo 
piora quando o professor não consegue se lembrar de 
nada do que aconteceu e nem como foi parar ali. Logo 
em seguida, a dupla é surpreendida por uma mulher ar-
mada que atira contra eles. Hanks entrega mais uma boa 
atuação na pele do professor de simbologia, mas Felicity 
Jones não empolga na pele de Sienna. Ela mantém o 
tom “blasé” até mesmo depois de uma grande revelação 
envolvendo sua personagem. Já o francês Omar Sy e 
o indiano Irrfan Khan chamam a atenção mesmo com 
papéis de pouco destaque. Aliás, essa diversidade no 
elenco é um dos pontos positivos da produção.

nossA senhorA de
FáTimA em monTreAl

Pela primeira vez, na história 
da comunidade portuguesa 

do quebec, a imagem peregri-
na de nossa Senhora de Fátima 
esteve entre nós.

Muitas foram as etnias, que se juntaram à nossa 
gente, para acolher Nossa Senhora, a padroeira de 
Portugal, que chegou, na passada segunda-feira, no 
seu andor, ao adro da igreja de Santa Cruz, trazi-
da pela comunidade de Kingston, sob a responsa-
bilidade do Reverendo padre Manuel Tavares. Os 

mensageiros levaram, a Mãe de Misericórdia,  em 
procissão, pela ala central da igreja, aonde o Ran-
cho Folclórico Portugues de Montreal, com seus 
lenços e fachas do Minho, fizeram um tapete para 
Ela passar, enquanto o grupo coral Santo Cristo in-
terpretava lindissimos canticos marianos. 
O Padre José Maria, visivelmente emocionado, 

com a igreja completamente repleta, presidio à ce-
rimónia do acolhimento e da liturgia. 
A igreja permaneceu aberta toda a noite, aonde os 

fieis adoraram Nossa Mãe e o Santissimo. Durante 
a noite, por várias ocasiões,  o padre José Maria, 
procedeu a meditaões, os peregrinos rezaram o ter-
ço e assistiram ao filme « As aparições de Fátima ».
Ontem, a igreja voltou a estar novamente todo o 

dia aberta. Logo pela manhã, assistimos à missa 
pelos doentes. No final da tarde, após a Eucaris-
tia, realizou-se a procissão do Adeus e a imagem 
seguiu em cortejo para a cidade vizinha de Laval. 
Antes de regressar a Portugal, vai também estar em 
Gatineau, Hull e Otava. Em Maio do próximo ano 
o Papa Francisco vai estar em Fátima para presi-
dir a cerimónia dos 100 anos das aparições. Nossa 

Senhora não escolheu um país poderoso, escolheu 
Portugal, escolheu a Cova da Iria, procurou três 
crianças, pobres e simples, para transmitir a sua 
mensagem ao mundo. Foram numerosas as men-
sagem que recolhemos dos devotos de Nossa Se-
nhora, desde Rogai por nós e do abençai Mas a da 
senhora Elisa Freitas resume os pedidos à Nossa 
Mãe do Céu «  Traga paz e saúde a todos. Que olhe 
pelos doentes, que ilumine os nossos corações e 
nos conduza pelos bons caminhos».
O que mais impressionou na visita da imagem pe-

regrina à comunidade foi de sentir a mesma emo-
ção da que se sente no Santuàrio de Fátima, cada 
vez que por lá passamos. De ver no rosto das pes-
soas, a felecidade, a fé e a emoção que sentem por 

Maria, mãe de Jesus e nossa Mãe.
não se esquecem que há ainda uma possibili-

dade de ver a imagem de nossa Senhora de Fá-
tima: 26- todo o dia: a nossa Senhora de Fátima 
de laval até 27 de manhã (Pe Carlos dias). 27- 
de manhã: de laval para a igreja do Espírito 
Santo em gatineau (Pe. António Sousa). 28- de 
manhã: da igreja do Espirito Santo para a 
igreja Senhora de Fátima em gatineau (Pe Pe-
dro Paulino). 29 de Manhã: da igreja da Sra de 
Fátima para a igreja do Sto Cristo em otava 
(Pe Celestino Aguiar).

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

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

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

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

escolas

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊncias
De viagens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319
bruNO cOstA

Cel.: 514.885.4724
DANNy pENA

Cel.: 514.688.4576
pEDrO AlvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

5938 St-Hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

4031 de bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

jOEm cONtAbIlIstAs
4242 boul. St-Laurent 

escritório 201
tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

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

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contabilista

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

www.acaixa.ca

serviços 
Financeiros

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

Dentista

eletriciDaDe

agÊncias
Funerárias

mercearias

monumentos

notários

PaDaria

renovações

CâMBio do dólAr CAnAdiAno
25 dE ouTuBro dE 2016
1 Euro = CAd 1,459800

4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

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

tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

restaurantes

imPortaDores

notários

serviços consulares
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

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

AssociAções e clubes

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

centros

inForMAÇÃo PArA quEM lÊ.
rESulTAdo PArA quEM 

AnunCiA.

inForMAÇÃo 
PArA quEM lÊ.

rESulTAdo PArA
quEM AnunCiA.
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está a ganhar o que merece? 
trabalhe a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível 

com outras atividades ou emprego. 
514-961-0770

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

carta de condução. 514-242-7649

Controle o seu peso. Sinta-se no seu 
melhor. resultados garantidos. 
Pacote de experiência, 3 dias. 

CArLOS PALMA: 514-961-0770

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

514-977-7173

inForMAÇÃo 
PArA quEM lÊ.

rESulTAdo PArA
quEM AnunCiA.

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

emPregos

Linhas da mão e cartas. Vidente com 
dons naturais. resolve os seus proble-

mas sem voodoo.
rosa: 514-278-3956

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

emPregos

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

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

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

Precisa-se de um padeiro e um 
pasteleiro a tempo inteiro com 

experiência.
pAtrícIA: 514-814-0362

restaurante português, procura 
cozinheiro/a com experiência 

para trabalhar aos
fins-de-semana à noite. 

tel: 514-816-8022

† DIAmANtINO AlvEs pEDrO
1941-2016

Faleceu em Laval, no dia 22 
de outubro, com 75 anos de 
idade, o Sr. Diamantino Alves 
Pedro, natural de Ourondo, 
Castelo Branco, Portugal. 
Deixa na dor sua querida es-
posa, Sra. Maria Lurdes Alves 
Brito, seus filhos José (Gabrie-
lla Bernardo), e Victor (Anna 
Dias), seus netos Jeremy, Lu-
cas e Julian. Irmãos e irmãs 
assim como familiares e ami-
gos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | Memoria
2159 boul St-Martin est, Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Alexandre Legris | laval@memoria.ca
O velório teve lugar terça-feira, 25 de outubro das 14h00 
às 17h00 e das 19h00 às 21h00, e quarta-feira das 9 
às 10h30, seguir-se-á a cerimónia fúnebre na Igreja St-
-Claude, 80 rua Meunier, Laval, às 11h.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

cAnAdiAnos emPlAcAm 4ª ViTóriA seguidA

lEAndro MEndonÇA
rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o Montreal Canadiens continua invicto 
jogando dentro dos seus domínios. na 

segunda-feira, após um jogo muito disputado 
contra o Philadelphia Flyers, a equipe Cana-
diana venceu por 3 a 1 com golos de Weber, 
gallagher e radulov. destaque também para 
o goleiro Carey Price, que fez diversas defesas 
e literalmente parou o ataque do Flyers.
A próxima partida será contra o Tampa Bay Li-

ghtning, novamente no Bell Centre. Os Canadia-

nos agora ocupam a primeira posição da Con-
ferência Leste com 5 vitórias e uma derrota nos 
pênalti, com o total de 11 pontos.

em memóriA de PAulA leiTão
renovam com profunda saudade que 
haverá uma missa em sua memória 
quarta-feira, 26 outubro de 2016 às 
18h30 na missão Santa Cruz. todos 
são bem-vindos.

cHurAsquEIrA
PrOCurA SÓCIO: 514-987-6444

prEcIsA-sE cOzINHEIrA
pArA cHurAscArIA

514-588-3571
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 p j v E D
1-Manchester City 20 9 6 2 1
2-Arsenal 20 9 6 2 1
3-Liverpool 20 9 6 2 1
4-Chelsea 19 9 6 1 2
5-Tottenham 19 9 5 4 0
6-Everton 15 9 4 3 2
7-Man. United 14 9 4 2 3
8-Southampton 13 9 3 4 2
9-Watford 12 9 3 3 3
10-Bournemouth 12 9 3 3 3
11-Crystal Palace 11 9 3 2 4
12-Leicester City 11 9 3 2 4
13-West Bromwich 10 9 2 4 3
14-Burnley 10 9 3 1 5
15-West Ham 10 9 3 1 5
16-Stoke City 9 9 2 3 4
17-Middlesbrough 7 9 1 4 4
18-Hull City 7 9 2 1 6
19-Swansea City 5 9 1 2 6
20-Sunderland 2 9 0 2 7 

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classiFicação

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

 p j v E D
1-Nice 26 10 8 2 0
2-Monaco 22 10 7 1 2
3-Paris SG 20 10 6 2 2
4-Toulouse 18 10 5 3 2
5-Guingamp 17 10 5 2 3
6-Rennes 17 10 5 2 3
7-Saint-étienne 16 10 4 4 2
8-Bordeaux 15 10 4 3 3
9-Angers 14 10 4 2 4
10-Lyon 13 10 4 1 5
11-Marseille 13 10 3 4 3
12-Metz 13 10 4 1 5
13-Dijon 12 10 3 3 4
14-Nantes 11 10 3 2 5
15-Bastia 10 10 3 1 6
16-Lille 10 10 3 1 6
17-Montpellier 10 10 2 4 4
18-Caen 10 10 3 1 6
19-Nancy 6 10 1 3 6
20-Lorient 6 10 2 0 8

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

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

alemanha
BundeSlIga

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

eSPanha
lIga BBVa

grupO A
  J P
1 Arsenal 3 7
2 Paris SG 3 7
3 L. Razgrad 3 1
4 FC Basel 3 1

grupO b
  J P
1 Napoli 3 6
2 Besiktas 3 5
3 Benfica 3 4
4 Dynamo Kyiv 3 1

2016/10/19 
Paris SG 3-0 FC Basel
Arsenal 6-0 L. Razgrad

2016/10/19 
D. Kyiv 0-2 Benfica
Napoli 2-3 Besiktas

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

grupO D
  J P
1 Napoli 3 6
2 Besiktas 3 5
3 Benfica 3 4
4 Dynamo Kyiv 3 1

2016/10/19 
Celtic 0-2 B.M´gladbach
Barcelona 4-0 Man. City

2016/10/19 
B. München 4-1 PSV

FK Rostov 0-1 A. Madrid

grupO E
  J P
1 Monaco 3 5
2 Tottenham 3 4
3 B. Leverkusen 3 3
4 CSKA Moskva 3 2

grupO f
  J P
1 Real Madrid 3 7
2 B. Dortmund 3 7
3 Sporting 3 3
4 L. Warszawa 3 0

2016/10/18 
B. Leverkusen0-0 Tottenham
CSKA Moscow 1-1 Monaco

2016/10/18 
R. Madrid 5-1 L. Warszawa
Sporting 1-2 B. Dortmund

grupO g
  J P
1 Leicester City 3 9
2 FC Kobenhavn 3 4
3 FC Porto 3 4
4 Club Brugge 3 0

grupO H
  J P
1 Juventus 3 7
2 Sevilla 3 7
3 Lyon 3 3
4 D. Zagreb 3 0

2016/10/18 
Club Brugge1-2 FC Porto

L. City 1-0 FC Koebenhavn

2016/10/18 
D. Zagreb 0-1 Sevilla

Lyon 0-1 Juventus

20/10 Grp.e Plzen 1-2 Astra Giurgiu
 Grp.d AZ Alkmaar 1-2 Maccabi tel Aviv
 Grp.F Genk 2-0 Athletic
 Grp.F rapid Wien 1-1 Sassuolo
 Grp.A Manchester united 4-1 Fenerbahçe
 Grp.d dundalk 1-2 Zenit
 Grp.e roma 3-3 Austria Wien
 Grp.C Mainz 1-1 Anderlecht
 grp.A feyenoord 1-0 zorya
 grp.b young boys 3-1 ApOEl
 Grp.b Olympiacos 4-1 Astana
 Grp.C Saint-Étienne 1-0 FK Qäbälä
 Grp.K Hapoel be’er Sheva 0-1 Sparta Praha
 Grp.K Internazionale 1-0 Southampton
 Grp.L Osmanlispor 2-2 Villarreal
 Grp.J Slovan Liberec 1-3 Fiorentina
 Grp.L Steaua bucuresti 1-1 FC Zürich
 Grp.J Karabakh 2-0 PAOK
 Grp.G Celta de Vigo 2-2 Ajax
 Grp.I red bull Salzburg 0-1 Nice

sigA o líder

o Brasileirão-2016 caminha a passos lar-
gos para ter seu campeão. o Palmeiras, 

atual líder com seis pontos de vantagem so-
bre o segundo colocado, não titubeou dentro 

do Allianz Park e venceu o Sport Club recife 
por 2 a 1. o jogo também contou com uma 
polémica com a arbitragem, que não marcou 
uma penalidade à favor dos visitantes. Com 
o triunfo, o alviverde alcançou os 67 pontos 
e chega a 90% de chances na conquista do tí-
tulo.
Dentro do ‘Templo Sagrado’ do futebol, o Ma-

racanã recebeu mais de 50 mil pessoas em sua 
reabertura para a partida entre as duas maiores 
torcidas do país. Flamengo e Corinthians se en-
frentaram para uma partida emocionante. 
O Flamengo precisava vencer para continuar 

perto do Palmeiras, e o Corinthians não po-
dia perder para ainda sonhar com uma vaga no 
grupo de clubes que vão participar da Liberta-
dores-2017. E os visitantes abriram o marcador 
cedo. Aos 5 minutos, Guilherme abriu o placar. 
Mas aos 14, o atacante da Seleção Peruana, Pao-
lo Guerrero, empatou contra seu ex-clube. Aos 
45 da primeira etapa, Rodriguinho não perdoou 
a falha dos defensores do Flamengo e colocou 
de novo o “Timão” na frente. E Paolo Guerrero 
novamente demonstrou que não sente remorso 
do seu antigo plantel. Aos 13 do segundo tempo, 
completou com muita raça jogada de escanteio.
No fim o placar não foi bom para nenhum dos 

dois. O Flamengo se distanciou do Palmeiras e o 
Corinthians chegou ao G-6 provisoriamente. 
na próxima rodada, os 4 primeiros coloca-

dos irão se enfrentar. o Palmeiras vai à casa 
do Santos, na consagrada Vila Belmiro, en-
quanto o Flamengo enfrenta o poderoso Atlé-
tico Mineiro dentro do estádio independên-
cia. Coincidências à parte, a rodada tem tudo 
para “Pegar Fogo”!

AnTi-jogo? “isso são desculPAs de jesus”
Presidente do Tondela defendeu o compor-

tamento da equipa que foi este sábado a 
Alvalade empatar com o 
Sporting. 
No final do jogo entre o 

Sporting e o Tondela, que ter-
minou com um empate a uma 
bola, Jorge Jesus queixou-se 
de algum anti-jogo da equipa 
visitante. Perante isto, o pre-
sidente do Tondela, Gilber-
to Coimbra, quis deixar uma 
resposta ao técnico do emble-
ma de Alvalade. “Desculpas 
para justificar o insucesso”, 
começou por dizer o líder do 
Tondela, em declarações à rádio Renascença. 
Gilberto Coimbra lança até um desafio a Jesus, 
para que este vá ver vídeos do jogo, acusando o 

técnico de querer camuflar o mau resultado que 
o Sporting alcançou. “A qualidade da equipa vai 

permitir, neste campeonato, ao Tondela roubar 
mais pontos aos chamados grandes”, disse ainda 
o presidente do clube.

lEAndro MEndonÇA
rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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GRUPO EstE J P
1-NY Red Bulls 34 57
2-New York City FC 34 54
3-toronto FC 34 53
4-DC United 34 46
5-Impact Montréal  34 45
6-Philadelphia Union 34 42
7-NE Revolution 34 42
8-Orlando City 34 41
9-Columbus Crew 34 36
10-Chicago Fire 34 31

major league Soccer

GRUPO OEstE J P
1-FC Dallas 34 60
2-Colorado Rapids 34 58
3-LA Galaxy 34 52
4-seattle sounders 34 48
5-sporting KC 34 47
6-Real salt Lake 34 46
7-Portland timbers 34 44
8-Vancouver Whitecaps 34 39
9-sJ Earthquakes 34 38
10-Houston Dynamo 34 34

1-Palmeiras 67 32 20 7 5 56 29
2-Flamengo 61 32 18 7 7 45 31
3-Atlético Mineiro 59 32 17 8 7 54 40
4-santos 58 32 18 4 10 50 28
5-Botafogo 53 32 16 5 11 41 35
6-Corinthians 49 32 14 7 11 43 33
7-A. Paranaense 48 31 15 3 13 32 27
8-Grêmio 48 32 13 9 10 36 34
9-Fluminense 47 32 13 8 11 39 35
10-Ponte Preta 45 32 13 6 13 42 47
11-são Paulo 42 32 11 9 12 32 31
12-Chapecoense 42 32 10 12 10 43 51
13-Cruzeiro 41 32 11 8 13 38 41
14-Coritiba 38 32 9 11 12 36 37
15-Internacional 37 32 10 7 15 31 36
16-sport 37 32 10 7 15 41 50
17-Vitória 35 32 9 8 15 38 44
18-Figueirense 32 32 7 11 14 28 42
19-santa Cruz 23 32 6 5 21 35 58
20-América Mineiro 21 31 5 6 20 19 50

  P J V E D GM Gs

1-Portimonense 30 12 9 3 0 28 10
2-santa Clara 26 12 8 2 2 17 10
3-Benfica B 24 12 7 3 2 16 12
4-Desp. Aves 23 12 6 5 1 20 13
5-Cova da Piedade 22 12 6 4 2 15 13
6-Vizela 19 12 4 7 1 12 9
7-Penafiel 19 12 5 4 3 11 10
8-Académica 19 12 5 4 3 12 8
9-sporting B 17 12 5 2 5 20 21
10-Gil Vicente 16 12 3 7 2 10 9
11-FC Porto B 16 12 4 4 4 12 16
12-Fafe 15 12 3 6 3 16 16
13-U. Madeira 14 12 3 5 4 8 10
14-Braga B 13 12 2 7 3 16 14
15-Varzim 13 12 3 4 5 14 16
16-Famalicão 13 12 3 4 5 15 19
17-Ac. Viseu 11 12 2 5 5 11 14
18-sp. Covilhã 11 12 2 5 5 10 14
19-V. Guimarães B 10 12 3 1 8 12 21
20-Leixões 9 12 1 6 5 9 11
21-Freamunde 8 12 1 5 6 11 15
22-Olhanense 1 12 0 1 11 13 27

  P J V E D GM Gs

1-Benfica 22 8 7 1 0 19 4
2-FC Porto 19 8 6 1 1 18 4
3-sporting 17 8 5 2 1 17 10
4-Braga 17 8 5 2 1 13 7
5-V. Guimarães 14 8 4 2 2 14 11
6-Chaves 12 8 3 3 2 8 7
7-Rio Ave 11 8 3 2 3 10 10
8-Marítimo 10 8 3 1 4 5 8
9-Feirense 10 8 3 1 4 7 14
10-Paços Ferreira 9 8 2 3 3 12 12
11-V. setúbal 9 8 2 3 3 8 9
12-Boavista 9 8 2 3 3 9 11
13-Belenenses 9 8 2 3 3 6 10
14-Nacional 7 8 2 1 5 8 13
15-Estoril Praia 7 8 2 1 5 7 13
16-tondela 6 8 1 3 4 5 10
17-Moreirense 5 8 1 2 5 5 11
18-Arouca 5 8 1 2 5 5 12

  P J V E D GM Gs

resultAdos
21/10 P. Ferreira1-1Nacional
  Marítimo 1-1 Boavista
22/10 Feirense 1-1 V. Setúbal
  Sporting 1-1 Tondela
  FC Porto 3-0 Arouca
23/10 Moreirense 1-1 Rio Ave
  E. Praia 0-2 Guimarães
  Belenenses 0-2 Benfica
24/10 Braga 1-0 Chaves

28/10 Benfica 14:00 Paços Ferreira
  Nacional 16:00 Sporting
29/10 Tondela 11:00 Moreirense
  V. Setúbal 13:15 FC Porto
 Boavista 15:30 Estoril Praia
30/10 Arouca 11:00 Marítimo
  Rio Ave 13:00 V. Guimarães
  Braga 15:15 Belenenses
31/10 Chaves 15:00 Feirense

PrÓXimA JornAdA

nA VelocidAde dA luz

não demorou mui-
to para o Benfica 

abrir vantagem sobre 
os rivais Porto e Spor-

ting na disputa pelo seu primeiro tetra 

campeonato consecutivo da Primeira 
liga.
No último final de semana, os Leões de-

cecionaram jogando contra o fraco Tondela 
que luta contra a descida. Jogando em casa, 

o Sporting empatou (1-1) a partida aos 96 
minutos, com o avançado suplente Camp-
bell. Com o resultado os Leões caíram para 
a terceira posição. Parece que a derrota na 
Liga dos Campeões não fez bem ao clu-
be, já que seus torcedores não perdoaram a 
equipa ao sair do relvado debaixo de vaias 
e assobios. No Estádio do Dragão o Por-
to não dececionou e colocou o Arouca na 
última posição. Com 3 a 0, golos de An-
dré Silva(2) e Brahimi, os comandados de 
Nuno Espirito Santo assumiram a segunda 
posição na tabela e agora estão a 3 pontos 
do líder. Mas o Benfica não parece ceder a 
primeira posição a ninguém. Com a vitó-
ria fora de casa, o técnico Rui Vitória fez 
um recorde na história da Primeira Liga. 
Ele se sagrou o comandante com a maior 
sequencia de vitórias consecutivas fora de 
casa(16). O recorde era de Jimmy Hagan 
na temporada 72/73. Os “Encarnados” 
venceram o Belenenses no Restelo por 2 a 
0. É a sétima vitória em oito jogos dispu-
tados. Quem será que vai conseguir abater 
as “Águias” na temporada portuguesa? Por 
enquanto, o clube demonstra um alto nível 
dentro de campo e um elenco muito equili-
brado. Será que seus adversários vão che-
gar? A Primeira Liga promete muito nesta 
Temporada 2017.

lEAndro
MEndonÇA

rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm

humilhAdos no bAile

Chelsea e Manchester united se en-
frentaram no Stamford Bridge, no 

último domingo, com retorno de josé 
Mourinho à sua antiga casa. E com di-
reito a aplausos dos antigos torcedores, 
cumprimentos dos antigos comandados 
e uma bela atuação do... Chelsea. nem 
tudo foi como Mourinho planejou!
Tinha tudo para ser uma tarde fria em Lon-

dres, com direito a um jogo quente. E não 
demorou nada para perceber que isso acon-
teceria. Aos 31 segundos de partida, Pedro 
aproveitou belo lançamento, driblou o guar-
da-redes De Gea, que cometeu um erro fatal 
ao sair da meta e tranquilamente empurrou 
a bola para o fundo das redes. Ali começava 
o massacre!
E a cabeça de Mourinho também esquen-

tava a cada erro do seu setor defensivo. Até 
que aos 21 minutos, Cahill aproveitou bola 
mal afastada por Valencia dentro da própria 
área e fuzilou o guarda-redes De Gea, que 
desta vez nada pode fazer. 
Os Red Devil’s pareciam um ‘bando’ de 

jogadores em campo. Estrelas como Pog-
ba, Ibrahimovic e Fellaini pouco apareciam 
para jogar. O lateral-esquerda Blind, que 
defendeu a Holanda na Copa do Mundo, 
estava totalmente perdido, sendo uma ver-
dadeira ‘rodovia’ de acesso à meta do Uni-
ted. E vendo que se continuasse daquela 
forma a equipa levaria um verdadeiro baile, 
Mourinho resolveu mudar no segundo tem-
po, colocando Mata no lugar de Fellaini e 5 
minutos depois, Marcos Rojo no lugar do 
defensor Bailly. Assim a equipa... Piorou.
Ao 16 minutos, Hazard recebeu sozinho, 

levantou a cabeça, driblou Smalling e soltou 
uma ‘bomba’ para cima de De Gea. Coita-
do do guarda-redes espanhol que foi na bola 
somente para sair na foto. E 10 minutos de-
pois o ‘massacre de Londres’ foi concluído 
com um belo gol de Kanté. Os torcedores 
do Manchester devem ter ficado com pena 
de Smalling, que novamente foi humilhado 

pelos jogadores do Blues.
Uma coisa é certa... Futebol não se ganha 

fora de campo comprando jogadores consa-
grados ou fazendo contratações milionárias. 
Treinador não entra em campo para mudar 
a história da partida. E o mais importante, 
o que interessa para uma boa equipa é bola 
na rede!
Com o resultado, o Chelsea sobe para a 

quarta posição, enquanto o Manchester 
united se mantém na sétima. no meio da 
semana os devil’s enfrentam nada mais 
nada menos que o Manchester City de 
Pep guardiola pela liga inglesa, dentro 
do old Tradfford. os Blues enfrentam o 
West Ham no Estádio olímpico de lon-
dres.

lEAndro MEndonÇA
rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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lEAndro MEndonÇA
rED@AvOzDEpOrtugAl.cOm

F1: lewis hamilton não deixa fugir nico rosberg 

lewis Hamilton fez o que 
verdadeiramente tinha 

que fazer para ainda tentar 
lutar pelo tetracampeonato.
O inglês venceu o GP dos EUA 

de ponta a ponta, garantiu a sua 50º vitória na 
carreira e diminuiu em 10 pontos a sua desvan-
tagem para Nico Rosberg, que teve dificuldades 
no início da prova, mas conseguiu terminar em 
segundo. Daniel Ricciardo subiu ao pódio em 
terceiro lugar. Na largada Hamilton manteve a 
ponta e Rosberg perdeu a posição para Daniel 
Ricciardo. “Eu dei tudo para conseguir voltar (e 
conquistar a vitória). 
A segunda posição é boa, foi uma questão de 

limitar os danos hoje... claro que eu queria ven-
cer aqui, mas não era para ser, então talvez da 
próxima vez”, dizia Rosberg no final da corrida. 
Verstappen também superou Sebastian Vettel, 
enquanto Bottas tinha um pneu furado e foi para 
as boxes. Com a batida com o Bottas na larga-

da, Hulkenberg acabou por abandonar, Hamilton 
abria e mantinha 2,5 segundos em relação ao 
Ricciardo que tinha 1,5 segundos para Rosberg.
As primeiras paragens começaram a acontecer 
na 10ª volta com Verstappen já parando para 
colocar pneus macios. Ricciardo também tinha 
parado.Uma volta depois foi a vez de Rosberg 

parar e colocar pneus médios. Hamilton parou na 
12ª volta e continuou com pneus macios. 
resultados Finais deste gP das Américas: 

1-lewis Hamilton, 2-nico rosberg 3-daniel 
ricciardo. Próximo encontro já no próximo 
fim de semana no GP do México.

HÉldEr diAS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

mls: clAssiFicAção AmArgA

o Montreal Impact con-
seguiu sua vaga nos 

Playoff’s da MLS após uma 
temporada cheia de ‘altos e 
baixos’. No último fim de se-

mana, os comandados de Mauro Biello foram 
derrotados pelo já eliminado New England Revo-
lution, por 3 a 0. Sem Drogba no elenco o Impact 
continua sendo presa fácil para os adversários, e o  
New England aproveitou a deficiência da equipa 
Azul e Preto para passar por cima. Nem esperou o 
relógio chegar a 15 minutos e já abriu o marcador 
com Fagundez. O jogo ficou chato, sem muitas 
oportunidades, até que aos 15 da segunda etapa, 
Agudelo ampliou o placar. Kamara deu números 
finais à partida, aos 26 minutos. Agora o Impact 
vai enfrentar o DC United pelas quartas de final 
da Conferência Leste . O primeiro jogo será dis-
putado no Saputo Stadium e caso a equipa ainda 
sonhe com a vaga nas meias finais, será necessá-
rio uma mudança de atitude. Um dado interessan-
te sobre a campanha do Montreal Impact é que se 
o clube disputasse a Conferência Oeste, teria sido 
eliminado, já que o Real Salt Lake(6º colocado) 

fez 46 pontos. A equipa de Montreal fez apenas 
45 pontos, teve o pior saldo de golos entre os clas-
sificados(-4 golos) e também o pior ataque(49). 
Essa campanha demonstra a fragilidade de uma 
equipe que não consegue atuar em alto nível. 
ElEnCo dE gAlA: O New York City entrou 

com tudo na MLS. No ano de estreia do clube na 

Liga, nem a classificação para os Playoff’s foi al-
cançada. Mas em 2016, jogadores como David 
Villa, Frank Lampard e Andrea Pirlo fizeram a 
diferença e classificaram a equipa com a segun-
da melhor campanha da Conferência Leste. En-
quanto isso, Kaká e seu clube ficaram novamente 
pelo caminho. Após uma bela vitória sobre o DC 
United por 4 a 2, com direito a golo do ex-melhor 
jogador do Mundo, o Orlando City ficou apenas 
na oitava colocação e deu adeus ao tão sonhado 
título da MLS.


