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Atenção investidores! Duplex grande com 3 
apartamentos (todos com entradas separa-
das), lavandaria separada e garagem dupla. 

A não perder! Ligue para mais detalhes.

$ 758,000

Casa enorme separada em Corso Italia com 
quase 2200 Sq. Ft. Cozinha grande e atualiza-
do com saída para o jardim. Garagem para 2 

carros com acesso pela lateral.

Apartamento modernizado e mobilado com 2 
quartos, pavimentos em madeira, eletrodomésti-

cos em aço inoxidável, um lugar de estacio-
namento e entrada privada. Perto de escolas, 

parque, TTC e da St. Clair Ave.

alUGa-Se
$1775
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Consultor Financeiro
Gestor de Fortunas

416.709.2716

ViCtor Ferreira

www.lifehealthandwealth.ca

Portugal 
mais 

Perto!

Seja responsável. Beba com moderação
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MENDES RECORDaDO 
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Descomplique a sua hipoteca. é assim... simples! paulo Rocha
ciBc mobile mortgage advisor
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OCanadá subiu duas 
posições para a 13ª 
posição no mais re-

cente Relatório de Compe-
titividade Global divulgado 
na quarta-feira pelo Fórum 
Económico Mundial, com 
sede em Genebra.

O relatório diz que o Ca-
nadá melhorou a sua clas-
sificação principalmente 
por causa de um défice or-
çamental inferior com base 
em dados de 2014 e uma 
avaliação mais favorável do 
seu desenvolvimento no 
mercado financeiro.

É também referido que a 
competitividade do Canadá 
é sustentada em áreas como 
“mercados de trabalho alta-
mente eficientes” e um sis-
tema bancário sólido, mas 
adverte que a exposição a 
um mercado imobiliário 
potencialmente sobrevalo-
rizado pode se tornar um 
risco no futuro próximo.

No geral, salienta o rela-
tório, o crescimento eco-

nómico global permanece 
baixo e o desemprego “per-
sistentemente alto” apesar 
dos esforços para estimular 
uma recuperação nos sete 
anos desde o início da cri-
se financeira mundial em 
2008.

A agência sublinha que a 
recuperação tem sido “me-
nos robusta, mais incerta e 
tem levado mais tempo do 
que muitos esperavam”, su-
gerindo um “novo normal” 

de crescimento económico 
moderado, menor cresci-
mento da produtividade e 
alto desemprego.

Esta acrescenta que os 
choques geopolíticos recen-
tes – desde a crise na Ucrâ-
nia aos conflitos no Médio 
Oriente, o terrorismo e a 
crise migrante - contribu-
íram para as dificuldades 
económicas no mundo.

A Suíça continua a ser o 
nº 1 da lista, posição que 

ocupa desde 2007. 
Singapura está na segun-

da posição do ranking anu-
al, seguido pelos Estados 
Unidos, Alemanha e Ho-
landa.

Portugal desceu este ano 
duas posições no ranking, 
passando do 36.º para o 38.º 
lugar entre 140 países. 

O fundo da lista (últimos 
cinco) é composto por Bu-
rundi, Serra Leoa, Mauritâ-
nia, Chade e Guiné. n LA

CANADÁ
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A estatísticas canadá informou que o produto interno 
bruto real cresceu 0,3 por cento em julho, superando 
as expectativas de crescimento dos economistas de 
0,2 por cento. o crescimento para julho segue-se a um 
início fraco num ano que começou com cinco meses 
consecutivos de contração na economia.

Eficiência laboral e solidez bancária 
pemitem aumento da competitividade
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Salário mínimo atualizado 
para 11,25 dólares 
n O salário mínimo pago para 
perto de 11 por cento de todos 
os trabalhadores no Ontário 
subiu 25 cêntimos de dólar na 
quinta-feira.

O salário mínimo geral sobe 
de 11 dólares/hora para 11,25 
dólares/hora, para os trabalha-
dores de salário mínimo que 
exclui determinados estudantes 
e servidores de bebidas alcoóli-
cas, cujos salários também estão 
a subir.

Os alunos, definidos como 
empregados na escola com ida-
de inferior a 18 anos que tra-
balham menos de 28 horas por 
semana, enquanto a escola está 
em período escolar, serão pagos 
a 10,55 dólares/hora.

Os servidores de bebidas 
alcoólicas vão passar a receber 
9,80 dólares por hora.

Um painel convocado pelo 
governo do Ontário em 2013 
recomendou que o salário mí-
nimo suba a cada ano numa 
percentagem igual à variação do 
índice de preços ao consumidor. 
No entanto, são diversos os gru-
pos que defendem a subida para 
os 14 dólares.

A Statistics Canada adiantou 

que 10,9 por cento dos traba-
lhadores no Ontário receberam 
o salário mínimo em 2014, em 
comparação com uma média de 
7,3 por cento de trabalhadores 
no resto do Canadá.

Alberta, Saskatchewan, Ma-
nitoba e Newfoundland and 
Labrador também aumentaram 
o salário mínimo no dia 1 de 
outubro.

Alberta regista o maior au-
mento, com o salário mínimo a 
subir de 10,20 dólares/hora para 
11,20 dólares/hora.

Newfoundland and Labra-
dor tiveram um aumento de 25 
cêntimos no salário mínimo, 
que passa para 10,50 dólares/
hora. Enquanto isso, Manitoba e 
Saskatchewan sobem o valor em 
30 cêntimos por hora, trazendo 
o salário mínimo para 11 dóla-
res/hora e 10,50 dólares/hora, 
respetivamente.

De acordo com o Retail Cou-
ncil of Canada, New Brunswick 
tem agora o salário mínimo 
mais baixo no país, com 10,30 
dólares/hora, e os Territórios do 
Noroeste têm o maior valor, o 
qual está fixado em 12,50 dóla-
res/hora. n LA

AS MELHORES TAXAS DO MERCADO
É proprietário de moradia? Nós podemos ajudar! 

Não espere mais!!!

Os bancos dizem NÃO? Nós dizemos SIM!
  CONTACTE-ME 647-274-4809

Sónia Couto Ávila

* aplicam-se algumas condições

nA indústria de aviação canadiana está entre as mais competitivas 
do mundo, a nível tecnológico e de eficiência laboral 
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O 21º convívio da As-
sociação Cultural 25 
de Abril de Toronto 

(AC25A), decorreu a 25 de se-
tembro no restaurante “New 
Casa Abril”, tendo contado 
com a presença de dois con-
vidados vindos de Portugal: o 
ex-Furriel Miliciano, Manuel 
Augusto Correia da Silva e o 
poeta António Carlos Santos.

Militar de abril como 
convidado de honra

Manuel Augusto Correia 
da Silva esteve diretamente 
envolvido no 25 de abril, já 
que, ao serviço da Escola Prá-
tica de Cavalaria de Santarém 
marchou sobre Lisboa sob a 
liderança do capitão Salguei-
ro Maia, ao comando do blin-
dado “Bula”, que transportou 
Marcelo Caetano do Quartel 
do Carmo para o Quartel da 
Pontinha, onde se encontrava 
instalado o posto de comando 
de operações do MFA.

Este ex-militar na sua alo-
cução dissertou sobre os mo-
mentos difíceis e tensos da-
quele dia em que as unidades 
revoltosas tiveram pela frente 

as tropas, mais bem armadas, 
enviadas pelo governo para 
anular a Revolução. Lem-
brou que só graças à calma e 
ao bom senso não deflagrou 
uma guerra civil. Disse tam-
bém que Marcelo Caetano 
manteve uma postura serena, 
bem distinta dos dois minis-
tros que o acompanhavam e 

em cujos rostos transparecia 
o terror daqueles momentos 
marcantes da capitulação e 
prisão.     

Poesia é cultura
António Carlos Santos é 

um poeta radicado em Viana 
do Castelo. Nos últimos três 
anos editou três livros: “Ver-

sos de Mel & Fel”, “A Geome-
tria do Amor” e a “Geometria 
do Amor Poesia e Fotografia”. 
Em novembro próximo, de-
verá ser lançado o livro dos 
“50 anos, 50 poemas”. Além 
da poesia e suas tertúlias 
tem-se envolvido também 
nos “Serões do Central” que 
mensalmente reúne três artes: 

poesia, pintura e música. 
A Associação 25 de abril 

de Toronto resolveu desta 
forma dedicar uma parte des-
ta comemoração a uma for-
ma cultural que nos distingue 
como portugueses. António 
Carlos Santos deu a conhecer 
a magia dos seus poemas ten-
do sido acompanhado à viola 

pelo Florival José, numa ses-
são de cerca de meia hora

Festa é festa
A festa foi bem participada 

e contou com vários artistas 
locais para lhe dar mais bri-
lho. Isabel Sinde, abriu o sarau 
entoando os hinos nacionais 
do Canadá e Portugal. Otília 
de Jesus, Miguel Domingos, a 
Luso CanTuna e Florival José 
(Raça Latina) que animou o 
baile até à exaustão, comple-
taram o elenco artístico deste 
evento. 

A noite terminou com o 
corte do bolo de aniversário 
da Associação. 

O ato contou com a pre-
sença da direção e de diversos 
convidados, entre os quais 
o deputado federal Andrew 
Cash, a deputada Cristina 
Martins e o vereador da cida-
de de Brampton, Martin Me-
deiros. Todos eles entregaram 
ao presidente da Associação 
um certificado para assinalar 
a efeméride. Esteve também 
presente o candidato do par-
tido Conservador às eleições 
federais por Davenport, Car-
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Ligue jesse ou Kevin: 1.855.587.9851

n A deputada Provincial Cristina Martins entrega um certificado 
a Carlos Morgadinho, com António Carlos Santos e Correia da Silva

n O corte do bolo de aniversário foi efetuado 
pelos elementos da direção da Associação 
Cultural 25 de Abril
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los de Oliveira.
O presidente da direção 

da AC25A de Toronto, Car-
los Morgadinho, agradeceu o 
apoio dados pelos patrocina-
dores à publicação apresen-

tada e distribuída durante o 
jantar e que ficou entretanto 
disponível em diversos esta-
belecimentos comerciais e de 
restauração da comunidade. 
n CM
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n No dia 25 de setembro, um grupo de elementos da AC25A, juntamente com os convidados 
vindos de Portugal, o poeta António Carlos Santos e o ex-Furriel Miliciano Manuel Augusto 
Correia da Silva, deslocou-se ao “Playground Sousa Mendes (ex-Arlington Parkette) na área 
da Oakwood Ave. e Eglinton Ave., em Toronto, para ali deixarem os cravos vermelhos de Abril, 
o símbolo da Liberdade e da Democracia. 

O Presidente da AC25A, relembrou, em poucas palavras a obra de Aristides Sousa Mendes 
que pagou caro a desobediência ao regime português, tendo comparado a situação que se 
viveu na Segunda Guerra Mundial com o atual êxodo de refugiados sírios. Dois holocaustos 
separados por apenas 70 anos. Um sinal de que o diplomata português Aristides de Sousa 
Mendes não será esquecido

PUB

Correia da Silva recorda  o dia da Revolução
21º convívio da associação cultural 25 de abril 

l ARISTIDES SOUSA 
MENDES 

Aristides de Sousa 
Mendes salvou do cativei-
ro e da morte mais de 30 
mil refugiados das tropas 
Nazis, dos quais mais 
de 10 mil professos de 
religião judaica. Em 1941, 
enquanto Cônsul-Geral 
de Portugal em Bordéus, 
França, contrariou as 
ordens de Salazar e sal-
vou milhares de vidas.

O seu ato de deso-
bediência, valeu-lhe a 
expulsão dos quadros do 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, sem direito 
à sua pensão de 30 anos 
de serviço público, aca-
bando os seus dias, pobre 
e solitário, aos 69 anos 
de idade, no dia 3 de abril 
de 1954, em Lisboa. 

Além de Portugal, o seu 
trabalho é reconhecido 
por muitos países, entre 
os quais Israel, França, 
Estados Unidos da 
América e Canadá.
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n Membros e convidados da 
AC25A junto do monumento 
a Aristides Sousa Mendes

n Miguel Domingos com os dois convidados

n O deputado Federal 
Andrew Cash

n O vereador Martin 
Medeiros
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Festa brava terceirense
Nas duas últimas se-

manas, a Quinta Olé 
Toiro, de Fernando 

e Ana Marques, foi palco 
da festa brava com corri-
das de toiros à corda. As 
centenas de aficionados, na 
sua grande maioria naturais 
das ilhas da Terceira, Gra-
ciosa e S. Jorge, encheram 
o espaço junto ao cercado 
onde diariamente quatro ou 
mais touros eram lidados 
a preceito, refreados por 
meio de cordas seguras por 
seis ou oito pastores. Hou-
ve também bezerrada para 
os mais novos e iniciados 
nestas brincadeiras tauro-
máquicas.

A 19 de setembro, a festa 
foi dedicada à freguesia de 
S. Brás da Terceira, de onde 
Fernando Marques é natu-
ral, com a abertura a ser fei-
ta pelo cortejo tradicional 
de Bodo-de-Leite com car-
ros alegóricos. Ao início da 
tarde, deu-se a abertura da 
festa brava com uma espera 
de gado. Após uma pausa 
para um almoço típico de 
Matança de Porco, no es-
paçoso refeitório e museu, 

principiou uma corrida que 
teve cinco toiros à corda e 
que chamou muitos habili-
dosos capinhas da Gracio-
sa, Canadá e dos Estados 
Unidos (Califórnia).

O dia foi abrilhantado 
pela atuação da luso-ame-
ricana Emily e dos conjun-
tos musicais Paradise e Só 

Farra. Foi um permanente 
cantar e dançar.

A 26 de setembro, hou-
ve nova festa na Quinta Olé 
Toiro, desta dedicada à Fre-
guesia da Ribeirinha, com 
largada de touros à corda 
e “valentes” (de pacotilha) 
que, ao que parece, não 
intimidaram os “pacatos” 

toiros que bem quiseram 
fazer uma pequenas “fes-
tinhas”, quando essa gente 
destemida lhes passava a 
poucos palmos dos chifres. 
Não faltou o almoço e en-
tretenimento por um con-
junto musical e por diversos 
artistas entre os quais João 
Marques, irmão do Fernan-
do Marques.

Amanhã sábado, 3 de 
outubro, a festa regressa à 
Quinta Olé Toiro com as 
tradicionais Sopas do Divi-
no Espirito Santo. De acor-
do com o proprietário e ga-
nadeiro Fernando Marques, 
que começou com as prá-
ticas de tauromaquia neste 
local há cerca de 15 anos, 
espera-se nova enchente. 
Esta quinta, está localiza-
da a oeste de Orangeville, 
na 7240-5th Line West, em 
Wellington North. n CM  

iNiciativa da QuiNta OLÉ tOiRO mObiLiza ceNteNas de pessOasONtáRiO 
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n Os antigos pasto-
res de 15 anos de 

Ganadaria Olé Toiro 

n Tourear exige cora-
gem e rapidez de 
movimentos, além 
de bons reflexos
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n Fernando 
Marques e esposa 
Ana Marques com 

a cantora Emily

n Fernando Marques na 
arena, na abertura da Festa 
da Ribeirinha
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n João Marques
n José Silva e 
Fernando Marques

n Bancadas sempre com muito público
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A nova época de 
eventos do Centro 
Cultural Português 

de Mississauga (CCPM), 
arrancou com o baile de 
abertura a 19 de setembro, 
que foi animado pelo con-
junto Ritz.

No último sábado, dia 
26, foi a vez do ‘’Arraial á 
Portuguesa’’, com jantar e 
baile a cargo do conjunto 
Sonhos de Portugal, que 
teve como vocalista Tony 
Câmara. 

A noite contou ainda 

com a atuação dos Ran-
chos Folclóricos do CCPM 
- seniores e juniores, com 
a música de concertina 
pelo jovem Marco Pereira, 
e com a dupla Silvério Ra-
mos (acordeão) e António 
Rolino (viola) que tocaram 

algumas melodias da músi-
ca portuguesa, levando al-
gumas pessoas para a pista 
de dança.

O presidente do CCPM, 
António de Sousa, agrade-
ceu a presença dos sócios 
e amigos. Na sua alocução, 

destacou a presença dos 
jovens nesta noite, eles que 
são o futuro das associa-
ções no Ontário, e a quem 
compete dar continuidade 
às tradições. Exemplo dis-
so foi a presença dos baila-
rinos do «Youth Group». 

No sábado, 3 outubro, 
realiza-se a Gala do Fado 
que todos os anos presta 
homenagem a Amália Ro-
drigues, com dois fadistas 
vindos de Portugal: Pe-
dro Moutinho e Cristiana 
Águas. n JGS

Jovens são futuro das associações 

PUB

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS INICIA A ÉPOCAMISSISSAUGA 
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n Silvério Ramos (acordeão) e 
António Rolino (viola)

n Conjunto Sonhos de Portugal

n Três jovens do Rancho Folclórico do CCPM. O presidente António 
de Sousa lembrou que o futuro das associações luso-canadinas 
depende da capacidade destas em captar e motivar os jovens para 
as suas atividades

n Ângie Câmara (diretora do 
Rancho), Tony de Sousa (pres. 
CCPM) e Nancy Vieira

n Marco 
Pereira  e 

Tony de 
Sousa
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Vinte e cinco univer-
sidades canadianas 
foram classificadas 

no top 800 mundial pela 
Times Higher Education.

A Universidade de To-
ronto (19), a Universidade 
da Columbia Britânica (34) 
e a Universidade McGill 
(38) são mais uma vez as 
três principais instituições 
canadianas no World Uni-
versity Ranking anual.

Também no top 200 
estão a Universidade de 
McMaster (94), a Univer-
sidade de Montreal (113), 
a Universidade de Alberta 

(137) e a Universidade de 
Waterloo (179).

A Universidade de Vic-
toria e a Universidade de 
Otava saíram do top 200 
este ano.

No geral, as instituições 
americanas e britânicas 
continuam a dominar, co-
mo acontece desde 2011-
12, quando a metodologia 
atual começou. O top cin-
co global inclui: Califor-
nia Institute of Technolo-
gy, University of Oxford, 
Stanford University, a 
Universidade de Cambrid-
ge e o Instituto de Tecno-

logia de Massachusetts.
A Times Higher Educa-

tion observa que o número 
de instituições dos EUA 
tem diminuído nos últimos 
anos em relação ao nú-
mero de escolas de outros 
países e isso deve-se aos 
cortes orçamentais genera-
lizados.

Os rankings, que alarga-
ram de 400 para 800 esco-
las este ano, são baseados 
em 13 indicadores de en-
sino e pesquisa, incluindo 
inquéritos de reputação, 
rácios de aluno-staff, cita-
ções e muito mais. n LA

Um povo com orgulho
n Novos dados da 
Statistics Canada su-
gerem que o orgulho 
nacional está em alta 
em todo o país, mes-
mo que os canadianos 
nem sempre concor-
dem com o que os faz 
sentir orgulho.

A agência nacional 
de estatística diz que 
87 por cento dos res-
pondentes ao Inquérito 
Social Geral 2013 disseram 
que têm orgulho em ser ca-
nadianos.

A StatsCan refere que 70 
por cento dos inquiridos no-
meou a história canadiana 
como a grande realização 
nacional, colocando-a no 
topo da lista à frente do sis-
tema de cuidados de saúde, 
das Forças Armadas e da 
Constituição.

Apenas 46 por cento rela-
taram ter orgulho da influ-
ência política do Canadá no 
mundo, enquanto que mais 
de nove em cada 10 entre-
vistados apontaram a ban-
deira canadiana e a Carta de 
Direitos e Liberdades como 
os símbolos mais importan-
tes da identidade nacional.

O inquérito também iden-
tificou certos valores que a 
maioria dos entrevistados 

disse que foram com-
partilhados entre os ca-
nadianos.

Os principais destes 
eram os direitos huma-
nos e o respeito pela 
lei, sendo que ambos 
receberam o apoio de 
92 por cento dos res-
pondentes.

Apenas 68 por cento, 
no entanto, acredita que 

o respeito pelas culturas 
indígenas era um valor uni-
versal canadiano.

O inquérito também des-
tacou diferenças regionais 
na importância dos símbo-
los nacionais, com os mo-
radores de Newfoundland 
and Labrador a colocarem 
mais ênfase nos símbolos 
nacionais, em contraste com 
as pessoas no Quebec (míni-
mo). n LA

25 universidades na lista 
do World University Ranking 

n  Milhares de residentes 
do Ontário que compra-
ram carros usados em maio 
estão a ser notificados de 
que eles não conseguiram 
pagar o imposto sobre ven-
das apropriado devido a um 
erro “infeliz” que o governo 
está a atribuir a uma empre-
sa privada sem nome.

Segundo avança a Cana-
dian Press, o Ministério das 
Finanças está a enviar cartas 
a 6500 pessoas que terão de 
fazer um pagamento adi-
cional de entre 100 e 500 
dólares.

O erro por parte de um 
fornecedor externo gerou o 
valor errado para os carros 
usados quando o ficheiro 
foi carregado nos sistemas 
do governo, explicou o mi-
nistro das Finanças Charles 
Sousa na quarta-feira. Os 
compradores não fizeram 
nada de errado, mas vão 
ter que pagar, acrescentou 
Sousa.

“Foi um erro que foi feito, 
e é realmente lamentável”, 
disse Sousa.

“Estamos a contactar cada 
um deles individualmente e 
haverá um representante 
para lidar com eles numa 
base individual para asse-
gurar que são tomadas as 

medidas adequadas.”
Não foram recebidos cer-

ca de 2,4 milhões de dólares 
em impostos sobre vendas 
em veículos usados vendi-
dos no Ontário entre 1 e 27 
de maio.

Sousa sublinhou que pe-
dir aos compradores que 
façam um pagamento adi-
cional é justo para todos 
aqueles que compraram um 
carro usado e pagaram o 
respetivo imposto no valor 
total do veículo.

O Ministro dos Serviços 
ao Consumidor David Ora-
zietti disse que as cartas a 
pedir mais imposto sobre 
vendas não deve ser uma 
surpresa para a “grande 
maioria” das pessoas que 
compraram um carro usado 

em maio e não pagaram im-
postos suficientes.

O governo tem tomado 
medidas para se certificar 
de que “este incidente iso-
lado” não volta a acontecer, 
acrescentou Orazietti, mas 
os partidos da oposição cul-
param a má supervisão Li-
beral pela falha na cobrança 
dos impostos no momento 
em que os carros foram 
vendidos.

As pessoas que recebem 
faturas fiscais para os carros 
usados que eles compraram 
em maio podem enviar um 
cheque ou ordem de paga-
mento para o Ministério 
das Finanças ou pagar pes-
soalmente em um dos 66 
escritórios ServiceOntario. 
n LA

Informação atualizada ao minuto
PolítIca - EconomIa - DEsPorto - comunIDaDE 

www.correiodamanhacanada.com
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n 6500 pessoas que compraram carros usados em maio no 
Ontário foram notificados para pagar o imposto em falta

nA universidade de 
Toronto é a 19ª melhor 
do mundo para a Times 
Higher Education
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FUTEBOL LIGA EUROPA

TOCHAS ATIRADAS POR ADEPTOS EM MADRID VÃO LEVAR A CASTIGO PESADO

n O Benfica corre o risco de ver o 
Estádio da Luz fechado no próximo 
jogo para a Liga dos Campeões com 
o Galatasaray (03/11) e arrisca-se, 
dessa forma, a perder até cerca de 
800 mil euros em receitas de bilhe-
teira. As tochas arremessadas por 
adeptos do Benfica nos festejos do 
1-1 diante do Atl. Madrid merece-
ram forte censura da UEFA, que vai 
reunir nos próximos dias a Comis-
são Disciplinar e decidir o castigo a 
aplicar, que pode ir desde uma mul-
ta até jogos à porta fechada.

Luís Filipe Vieira, presidente do 
Benfica, deu a entender, após a vi-
tória (2-1) em Madrid, que já está à  
espera de uma pesada sanção.

O líder dos encarnados pediu, 
inclusive, desculpa em nome do 
Benfica e chamou de “arruaceiros” 
os autores do arremesso das to-
chas.

A UEFA não costuma ser bran-
da com os casos de mau compor-
tamento de adeptos. Neste caso 
poderá pesar na decisão o facto de 
o único ferido ter sido um menino 
de dois anos, mas também a rein-
cidência dos encarnados nas provas  

europeias dos últimos anos. Desde 
2010, as águias já pagaram perto de 
500 mil euros em multas, maiorita-
riamente devido ao rebentamento 
de petardos.

O Atl. Madrid, através das redes 
sociais, aceitou o pedido de descul-
pas do Benfica: “Sabemos que essa 
minoria não representa a grandeza 
do vosso clube.

Entretanto, o jornal espanhol 

"Marca" avançou ontem que o Ben-
fica vai convidar o menino de dois 
anos atingido por uma das tochas 
arremessadas por adeptos do Benfi-
ca no Vicente Calderón para assistir 
a um jogo no Estádio da Luz, jun-
tamente com o seu pai. A criança, 
que foi pela primeira vez a um está-
dio de futebol, sofreu uma pequena 
queimadura nas costas depois de 
ter sido atingida por uma tocha. n

Águias em risco de perder 800 mil euros 
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BREVES

homenagem a hadji

Pauleta participa
n O ex-internacional mar-
roquino Mustafá Hadji, que 
alinhou no Sporting na época 
1996/97, e que é treina-
dor-adjunto da seleção de 
marrocos, será homenageado 
num jogo no qual participarão 
antigas estrelas do futebol
mundial, como os brasileiros 
Ronaldinho Gaúcho e Roberto 
Carlos e os portugueses
Deco e Pauleta. O jogo em 
causa está planeado para 24 
de outubro, no Grande Estádio 
de Agadir.

Taça VíTor hugo 

U. Sportiva vence
n A equipa de basquetebol 
feminino do União Sportiva, 
fez história em Torres Novas 
ao vencer, pela primeira vez, 
a Taça Vítor Hugo, sendo a 
primeira equipa açoriana a 
conquistar esta competição.
Na final, as micaelenses 
- campeãs nacionais em título - 
bateram a formação do Quinta 
dos Lombos por 78 - 76. 

            FUTEBOL LIGAS PROFISSIONAIS

PRIMEIRA LIGA SEGUNDA LIGA

Hoje   - 15h30 TV
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           11h00    
           13h30 TV    
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são miguel terceira

Resultados               2ª jornada
Os Marítimos, 3 – Boavista CR, 0
JD Lajense, 2 – GD Fontinhas, 0

Próxima jornada:           04/out

Taça AFAH – Séniores 

JD Lajense - Os Maritimos SM; Boavista CR 
– GD Fontinhas. 

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º  Os Marítimos 2 2 0 0 4 – 0 6
2º  JD Lajense 2 2 0 0 3 – 0 6 
3º GD Fontinhas 2 0 0 2 0 – 3 0
4º  Boavista CR 2 0 0 2 0 – 4 0

são Jorge

Resultados               1ª jornada
G.D.Velense - F. C. Urzelinense
F.C.Calheta - F. C. M. Velense

(jogos a 27 de setembro)

Taça AFAH – Séniores 

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º GD Velense 0 0 0 0 0 – 0 0
2º FCM Velense 0 0 0 2 0 – 0 0
3º FC Calheta 0 0 0 0 0 – 0 0
4º Urzelinense 0 0 0 2 0 – 0 0

Próxima jornada:           04/out

F.C.M.Velense - G.D.Velense; F.C.Urzelinense 
- F.C.Calheta.

SÉRIE A
Resultados               2ª jornada

U. Micaelense, 2 – Marítimo SC, 1
Santa Bárbara, 0  - GDCP Arrifes, 3
Mira Mar SC, 3 - Casa Povo Maia, 2

Próxima jornada:          03/out

Taça de Honra da AFPD – Seniores
1ª divisão

C. P. Maia - Santa Barbara; C. P. Arrifes – 
Maritimo SC; U. Micaelense – Mira Mar SC. 

Classificação:
J V E D  GM-GS P

1º  U. Micaelense 2 2 0 0 5 – 2      6
2º  Mira Mar SC 2 2 0 0 5 – 3      6
3º  Marítimo SC 1 1 0 1 9 – 2      3
4º GDCP Arrifes  2 1 0 1 4 – 2      3
5º C. P. Maia 2 0 0 2 3 – 6      0
6º Santa Bárbara 2 0 0 2 0 –11     0

SÉRIE B
Resultados               2ª jornada
Rabo de Peixe B, 1 – U. Nordeste, 2
Santiago FC, 2 - Vitória P. Pedra, 0
Águia CD, 5 - CD Santo António, 1

Próxima jornada:          03/out

Santo António – Rabo de Peixe B; U. Nordeste 
– V. P. Pedra; Santiago FC – Águia Arrifes.

Classificação:
J V E D  GM-GS P

1 º Águia Desp.  2 1 1 0 5 – 1       4   
2º  U. Nordeste 2 1 1 0 2 – 1       4
3º  Santo António 2   1 0 1 3 – 6       3
4º  Rabo Peixe B 2 1 0 1 3 – 3       3
5º Santiago F.C. 2 1 0 1 3 – 2       3   
6º V. P. Pedra 2 0 0 2 1 – 4       0

Resultados            2ª jornada 
Marítimo, 3 – Lusitânia, 2
Barreiro, 0 – Guadalupe, 0

São Roque, 2 – Vitória FC, 1
Praínha FC, 2 – Rabo de Peixe, 1
Vale Formoso, 1 – Vilanovense, 0

Próxima jornada:           03/out

1º Fase

Rabo de Peixe – São Roque; Vilanovense – SC 
Barreiro; Vitória FC – Vale Formoso; Lusitânia 
– Prainha FC; Sp. Guadalupe – SC Marítimo.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º SC Marítimo 2 2 0 0 4 – 2 6
2º Prainha FC 2 2 0 0 3 – 1  6
3º Guadalupe 2 1 1 0 1 – 0 4
4º Lusitânia 2 1 0 1 7 – 5 3
5º São Roque 2 1 0 1 2 – 2 3
6º Vale Formoso 2 1 0 1 1 – 1 3
7º Vitória FC 2 0 1 1 1 – 2  1 
8º Vilanovense 2 0 1 1 0 – 1 1
9º SC Barreiro 2 0 1 1 2 – 5 1
10º Rabo Peixe 2 0 0 2 1 – 3 0

liga meo - açores Faial / Pico

Resultados               2ª jornada
Angústtias Atlético, 1 – CD Lajense, 1
FC Flamengos, 1 – GD Cedrense, 1
Fayal Sport, 1 – FC Madalena, 1

Próxima jornada:           04/out

Taça Associação de Futebol da Horta

FC Madalena - Angustias Atlético; Lajense 
- GD Cedrense; FC Flamengos - Fayal Sport.

Classificação:
J V E D GM-GS P

1º GD Cedrense 2 1 1 0 8 – 2 4
2º FC Flamengos 2 1 1 0 3 – 2 4
3º Fayal Sport C. 2 1 1 0 2 – 1 4
4º FC Madalena 2 0 1 1 2 – 3 1
5º CD Lajense 2 0 1 1 1 – 2 1
6º A. Atlético 2 0 1 1 2 – 8 1

FuteBol - camPeoNatos Dos açores

Anuncie já. Ligue 647-444-1240 e saiba como!

D
ir

ei
to

s 
r

es
er

va
D

o
s



Sexta-feira, 02.10.2015  CORREIO DA MANHÃ CANADÁ 21DESPORTOFUTEBOL CRISTIANO RONALDO

Direitos reservaDos



D
ir

ei
to

s 
r

es
er

va
D

o
s

liga dos 
CaMPEÕEs

SEXTA-fEirA
2 OUTUBrO 201522



FOTOS: DireiTOS reServaDOS

D
ir

ei
TO

S 
r

eS
er

va
D

O
S

D
ir

ei
TO

S 
r

eS
er

va
D

O
S

D
ir

ei
TO

S 
r

eS
er

va
D

O
S



FOTOS: DireiTOS reServaDOS

D
ir

ei
TO

S 
r

eS
er

va
D

O
S



MUNDO
SEXTA-fEirA
2 OUTUBrO 201525



A únicA Mulher
     TVi internacional

Não são as netas de Norberto 
no carro.  

Rosarinho e Lueji seguem 
numa carrinha branca que acelera 
pela estrada fora.

Norberto informa a família que 
apanharam Lígia, mas ela não 
raptou as gémeas. Jorge oferece-
se para ajudar. A polícia angolana 
revista o armazém de Lígia.

Norberto explica a Jorge que 
Pilar e António podem estar envol-
vidos no rapto para o tentar calar. 

esposa.
Kizua informa Yolanda de que 

o homem que ela contratou quer 
mais dinheiro.

Concha critica Henrique por 
não assumir que estão juntos. Ele 
argumenta que Mitó tem uma gra-
videz de risco e prefere não saber. 

o colarinho sujo de batom. Mitó re-
para no colarinho e disfarça a ira, 
pedindo para ele a levar a casa 
que não se sente bem. Todos re-

param no que se passa, Henrique 
não percebe.

Clara conta a mãe o que se pas-
sou, ela admite que fez de propó-

revoltada com a atitude da mãe.
Camacho e Torres propõem um 

acordo a Lígia se ela disser onde 
estão as bebés.

Pilar diz ao marido que acha 
que foi Norberto quem orquestrou 
o rapto das meninas para impedir 

Rodrigo tenta saber se foi Ra-
miro quem informou Norberto do 
paradeiro dele. Ele diz ao amigo 
que não quer ser pai de Júnior e, 
com o dinheiro que recebeu de 
Norberto, pretende recomeçar a 
vida noutro lado.

Rafaela explica a Luena que 
Rodrigo só fez o que fez pelo di-
nheiro. António telefona a Rafaela 
a marcar um encontro para essa 
noite. Pedro explica a Sílvia que 
se atrasou porque Mafalda não 
se sentia bem. Ela desvaloriza 
a preocupação dele, acha que a 
amiga o está a manipular. Ele de-

gostam de Ramiro. 

 VidAs eM jogo
TV record

Resumo de 5 de outubRo
a 12 de  outubRo

 Fátima decide manter o ca-
-

plicará a segurança. Carlos vai 
até a casa de Regina. Wellington 
pergunta a Margarida por que 

casamento. Ela explica que não 
recebeu o convite e o jogador 
estranha. Wellington garante que 
foi um problema no envio, mas 
Elton tenta convencer Margarida 
de que ele não os queria no casa-
mento. Carlos devolve a coroa de 

ela planeie interferir no casamen-
to de Wellington e Cacau. Regina 

não foi ela quem enviou a amea-
ça para a turma do bolão. Patrícia 
e Rita aconselham Francisco a 
não ir ao casamento, por ser um 
alvo. Ele insiste que é o padrinho 
e as duas decidem acompanhá
-lo. Edmilson pergunta a Cacau 

se ela tem certeza que o casa-
mento deve acontecer naquele 

contrário, Fátima pode descobrir 
que ela não está grávida. Edmil-
son teme pela segurança do ca-
samento. Wellington e Carlos ins-
pecionam o local do casamento 
e não encontram nada suspeito. 
Carlos diz que enviou seguranças 
para a cozinha de Severino para 

-
venena a comida. Patrícia ouve 
Francisco aconselhar Edmundo 
e Marcolino a não comparecerem 
na cerimónia, mas eles não aca-
tam a ordem. 

MAr de PAixão
TVi internacional

Gué pede desculpas a Quim 
por se ter chateado com ele na 
noite anterior. Os dois dão um 
aperto de mão, mas Gué emo-
ciona-se e abraça Quim, dizen-
do que este é como se fosse 
um pai para ele.

Margarida e Rosa estão em 
pulgas para saber como cor-
reu o encontro de Dalila e com 
quem foi, mas esta recusa-se 
a revelar, dizendo apenas que 
correu tudo muito bem.

Benedita acorda e vai de 
-

da procurar Kiki. A pescadora 

-
mento cada vez maior que algo 
se passa.

Rosa apanha a roupa, e 
quando se prepara para voltar 
a casa, choca com Amarelo. O 
pescador pergunta-lhe como 

dizendo que se encontra bem, 
e que nunca esteve melhor. 
Amarelo diz-lhe que está mal e 
que dava tudo para retroceder 
no tempo, e sem Rosa esperar, 
beija-a.

Rosa, furiosa, afasta Amare-
lo e diz-lhe para ele não voltar 
a beijá-la, senão ela vai-se 
embora daquela comunidade e 

devastado.
De manhã, Peixoto aparece 

em casa de Fernanda. Maria 

Guilherme começa a tentar 
-

guntar se ela já tem ideia do 
que quer fazer no futuro. Maria 
Madalena afasta-o e recusa a 
sua ajuda. Peixoto vai-se em-

-
mento.

Laura confessa a Miguel que 
este apareceu na sua vida na 
altura certa e que está perdida-
mente apaixonada por ele.

Futuros eventos...

Género:  Ação
Elenco: Paul Rudd, 
Michael Douglas, 
Evangeline Lilly, 
Corey Stoll, Bobby 
Cannavale...
Sinopse: Munido da 
sua incrível capa-
cidade de diminui-
ção de tamanho e 
aumento de forças, 
Scott Lang abraça 
as suas novas capa-
cidades com a ajuda 
do seu mentor, que 

protege o segredo do seu super fato de “Homem Formi-
ga”. Face a imensos e enormes obstáculos, Pym e Lang 
preparam um golpe para salvar o mundo. 

Género: 
Drama
Elenco: 
Hayden Chris-
tensen, Kate 
Bosworth, Dwight 
Yoakam...
Sinopse: 
Um homem invol-
vido num horrível 
acidente de caro 
foi declarado mor-
to, ressscitando 
uma hora e meia 
depois dizendo 
que viu o Céu.

AGENDA
SEXTA-fEirA
2 OuTubrO 201526

A. M. MontreAl
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

A. M. toronto
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

eM eXIBIção no CIneMA

Género: Drama/Cri-
me
Elenco:  Johnny 
Depp, Joel Edgerton, 
Benedict Cumberbat-
ch, Kevin Bacon...
Sinopse: Em 1970 
no sul de Boston, o 
agente do FBI John 
Connolly, persuade 

James Withey Bulger 
para colaborar com o 
FBI e eliminar o inimi-

desta aliança que foge de controlo, permitindo a Whitey 
se tornar um dos mais impiedosos e poderosos Gangs-
ters de Boston. 

Género: Comédia/Drama/
Aventura
Elenco: Robert Redford, Nick 
Nolte, Emma Thompson, 
Mary Steenburgen...
Sinopse: O famoso escritor de 
viagens Bill Bryson em vez de 
disfrutar da amorosa esposa, 
decidiu escalar o Appalachian 
Trail. A paz e tranquilidade 
que esperava alcançar, não 
foi encontrada uma vez que 

deciciu acompanhar-se da única pessoa que lhe  pode 
estragar a busca pela tranquilidade. Descobrem que 
quando se ultrapassam os limites, a diversão verdadei-
ra começa.

os MuTAnTes
TV record

Resumo de 5 de outubRo
a 28 de outubRo

O camião buzina e tenta tra-
var, sem sucesso, e o carro de 
Marcelo e Maria passa por um 
triz. Taveira e Dino vão passar, 

camião trava e bloqueia o cruza-

perceber que perdeu Marcelo e 
Maria de vista. Marcelo e Maria 
decidem esconder-se no hotel 
onde ela está hospedada. Teó-

os dois choram, emocionados. 
Ele consegue desamarrá-la, 
mas ela está muito fraca e não 
se consegue levantar. Rosana 

esconda. Vlado sente o cheiro 
de alguém no ar e começa a 

-
dido, quando Vlado aparece 
atrás dele. Vlado aproxima-se 

-
quanto o pescador tenta impe-
di-lo. Os dois lutam. O mutante 

morder-lhe o pescoço, quando 
é atingido por uma paulada na 

perceber que foi Rosana e ata-

morreu. Marcelo liga a Dalva e 
diz estar preocupado pela possi-
bilidade de ser preso novamen-
te. Taveira faz acusações contra 
Beto e os dois discutem. Marce-
lo e Maria começam a beijar-se 
e envolvem-se. 
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Ofertas de 
empregO

senhorAs
Para trabalhar como massagista 
terapeutas. O local privado, luxuoso 
e discreto. As candidatas deverão 
ter mais de 19 anos. Salário sema-
nal de $500 + bónus. Contactar em 

Tel.: 1.877.610.6184 / 416.315.9883

MAnAger
Para trabalhar com Dj 
a tempo parcial.
Tel.: 647.979.7023

reCeCIonIstA
Para casa de massagens. 

A tempo parcial, fins-de-semana e 
noites. 
Tel.: 647.779.4079

CABeleIreIrA
Com pelo menos 2 anos de 

estética.
Maria: 416.653.5000
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Anuncie 
connosco
647.444.1240
416.532.3666
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Segunda-feira, 05 de outubro               
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:15 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   ProlongAMenTo
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

terça-feira, 06 de outubro                  
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
19:30 câMArA exclusiVA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTico de AMor
23:30 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

Quarta-feira, 07 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher

22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   A TArde É suA

Quinta-feira, 08 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

Sexta-feira, 09 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00  VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30  MAr de PAixão
16:00 A TArde É suA
19:15 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
00:15 exTrA dA QuinTA
01:45   MAis FuTebol
03:00   VocÊ nA TV

Sábado, 10 de outubro

06:30   25ª horA 

09:00   MorAngos coM AçúcAr
09:30   MAis FuTebol
10:00   Querido Mudei A cAsA
11:00   FeiTiço de AMor
12:00 senTiMenTos
13:00 jornAl dA uMA
14:00   FeiTiço de AMor (coMPAcTo)
17:45   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45 diÁrio dA QuinTA - sÁbAdo
23:45   A QuinTA - diÁrio de FiM-de-seMAnA
01:00 goVerno soMbrA
02:00   Querido Mudei A cAsA
03:15   MAis bATidores noiTe
05:00 goVerno soMbrA
06:00   rePórTer TVi

domingo, 11 de outubro                
06:30   Querido Mudei A cAsA
07:45   MorAngos coM AçúcAr
09:30   A únicA Mulher
10:30 oiTAVo diA
11:00   MissA
12:30 câMArA exclusiVA
13:00 jornAl dA uMA
14:00 soMos PorTugAl
20:00 jornAl dAs 8
21:00   FeiTiço de AMor
22:00   A QuinTA
00:45   MAis bATidores noiTe
01:45   Querido Mudei A cAsA
02:45   FilMe TVi: o PAcTo
04:15   PorTugAl PorTuguÊs
05:15   Mulheres dA MinhA VidA

Somos alheios a cancelamentos ou altera-
ções de programas, sendo as mesmas da ex-
clusiva responsabilidade da TVI Internacional.

Programação

ToroNTo

TeLenoVeLAs - ResuMos
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& ESPETÁCULOS



A únicA Mulher
     TVi internacional

Não são as netas de Norberto 
no carro.  

Rosarinho e Lueji seguem 
numa carrinha branca que acelera 
pela estrada fora.

Norberto informa a família que 
apanharam Lígia, mas ela não 
raptou as gémeas. Jorge oferece-
se para ajudar. A polícia angolana 
revista o armazém de Lígia.

Norberto explica a Jorge que 
Pilar e António podem estar envol-
vidos no rapto para o tentar calar. 

esposa.
Kizua informa Yolanda de que 

o homem que ela contratou quer 
mais dinheiro.

Concha critica Henrique por 
não assumir que estão juntos. Ele 
argumenta que Mitó tem uma gra-
videz de risco e prefere não saber. 

o colarinho sujo de batom. Mitó re-
para no colarinho e disfarça a ira, 
pedindo para ele a levar a casa 
que não se sente bem. Todos re-

param no que se passa, Henrique 
não percebe.

Clara conta a mãe o que se pas-
sou, ela admite que fez de propó-

revoltada com a atitude da mãe.
Camacho e Torres propõem um 

acordo a Lígia se ela disser onde 
estão as bebés.

Pilar diz ao marido que acha 
que foi Norberto quem orquestrou 
o rapto das meninas para impedir 

Rodrigo tenta saber se foi Ra-
miro quem informou Norberto do 
paradeiro dele. Ele diz ao amigo 
que não quer ser pai de Júnior e, 
com o dinheiro que recebeu de 
Norberto, pretende recomeçar a 
vida noutro lado.

Rafaela explica a Luena que 
Rodrigo só fez o que fez pelo di-
nheiro. António telefona a Rafaela 
a marcar um encontro para essa 
noite. Pedro explica a Sílvia que 
se atrasou porque Mafalda não 
se sentia bem. Ela desvaloriza 
a preocupação dele, acha que a 
amiga o está a manipular. Ele de-

gostam de Ramiro. 

 VidAs eM jogo
TV record

Resumo de 5 de outubRo
a 12 de  outubRo

 Fátima decide manter o ca-
-

plicará a segurança. Carlos vai 
até a casa de Regina. Wellington 
pergunta a Margarida por que 

casamento. Ela explica que não 
recebeu o convite e o jogador 
estranha. Wellington garante que 
foi um problema no envio, mas 
Elton tenta convencer Margarida 
de que ele não os queria no casa-
mento. Carlos devolve a coroa de 

ela planeie interferir no casamen-
to de Wellington e Cacau. Regina 

não foi ela quem enviou a amea-
ça para a turma do bolão. Patrícia 
e Rita aconselham Francisco a 
não ir ao casamento, por ser um 
alvo. Ele insiste que é o padrinho 
e as duas decidem acompanhá
-lo. Edmilson pergunta a Cacau 

se ela tem certeza que o casa-
mento deve acontecer naquele 

contrário, Fátima pode descobrir 
que ela não está grávida. Edmil-
son teme pela segurança do ca-
samento. Wellington e Carlos ins-
pecionam o local do casamento 
e não encontram nada suspeito. 
Carlos diz que enviou seguranças 
para a cozinha de Severino para 

-
venena a comida. Patrícia ouve 
Francisco aconselhar Edmundo 
e Marcolino a não comparecerem 
na cerimónia, mas eles não aca-
tam a ordem. 

MAr de PAixão
TVi internacional

Gué pede desculpas a Quim 
por se ter chateado com ele na 
noite anterior. Os dois dão um 
aperto de mão, mas Gué emo-
ciona-se e abraça Quim, dizen-
do que este é como se fosse 
um pai para ele.

Margarida e Rosa estão em 
pulgas para saber como cor-
reu o encontro de Dalila e com 
quem foi, mas esta recusa-se 
a revelar, dizendo apenas que 
correu tudo muito bem.

Benedita acorda e vai de 
-

da procurar Kiki. A pescadora 

-
mento cada vez maior que algo 
se passa.

Rosa apanha a roupa, e 
quando se prepara para voltar 
a casa, choca com Amarelo. O 
pescador pergunta-lhe como 

dizendo que se encontra bem, 
e que nunca esteve melhor. 
Amarelo diz-lhe que está mal e 
que dava tudo para retroceder 
no tempo, e sem Rosa esperar, 
beija-a.

Rosa, furiosa, afasta Amare-
lo e diz-lhe para ele não voltar 
a beijá-la, senão ela vai-se 
embora daquela comunidade e 

devastado.
De manhã, Peixoto aparece 

em casa de Fernanda. Maria 

Guilherme começa a tentar 
-

guntar se ela já tem ideia do 
que quer fazer no futuro. Maria 
Madalena afasta-o e recusa a 
sua ajuda. Peixoto vai-se em-

-
mento.

Laura confessa a Miguel que 
este apareceu na sua vida na 
altura certa e que está perdida-
mente apaixonada por ele.

Futuros eventos...

Género:  Ação
Elenco: Paul Rudd, 
Michael Douglas, 
Evangeline Lilly, 
Corey Stoll, Bobby 
Cannavale...
Sinopse: Munido da 
sua incrível capa-
cidade de diminui-
ção de tamanho e 
aumento de forças, 
Scott Lang abraça 
as suas novas capa-
cidades com a ajuda 
do seu mentor, que 

protege o segredo do seu super fato de “Homem Formi-
ga”. Face a imensos e enormes obstáculos, Pym e Lang 
preparam um golpe para salvar o mundo. 

Género: 
Drama
Elenco: 
Hayden Chris-
tensen, Kate 
Bosworth, Dwight 
Yoakam...
Sinopse: 
Um homem invol-
vido num horrível 
acidente de caro 
foi declarado mor-
to, ressscitando 
uma hora e meia 
depois dizendo 
que viu o Céu.

AGENDA
SEXTA-fEirA
2 OuTubrO 201526

A. M. MontreAl
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

A. M. toronto
Previsão Metereológica

Sexta Sábado doMINGo SeGUNda teRÇa QUaRta QUINta

eM eXIBIção no CIneMA

Género: Drama/Cri-
me
Elenco:  Johnny 
Depp, Joel Edgerton, 
Benedict Cumberbat-
ch, Kevin Bacon...
Sinopse: Em 1970 
no sul de Boston, o 
agente do FBI John 
Connolly, persuade 

James Withey Bulger 
para colaborar com o 
FBI e eliminar o inimi-

desta aliança que foge de controlo, permitindo a Whitey 
se tornar um dos mais impiedosos e poderosos Gangs-
ters de Boston. 

Género: Comédia/Drama/
Aventura
Elenco: Robert Redford, Nick 
Nolte, Emma Thompson, 
Mary Steenburgen...
Sinopse: O famoso escritor de 
viagens Bill Bryson em vez de 
disfrutar da amorosa esposa, 
decidiu escalar o Appalachian 
Trail. A paz e tranquilidade 
que esperava alcançar, não 
foi encontrada uma vez que 

deciciu acompanhar-se da única pessoa que lhe  pode 
estragar a busca pela tranquilidade. Descobrem que 
quando se ultrapassam os limites, a diversão verdadei-
ra começa.

os MuTAnTes
TV record

Resumo de 5 de outubRo
a 28 de outubRo

O camião buzina e tenta tra-
var, sem sucesso, e o carro de 
Marcelo e Maria passa por um 
triz. Taveira e Dino vão passar, 

camião trava e bloqueia o cruza-

perceber que perdeu Marcelo e 
Maria de vista. Marcelo e Maria 
decidem esconder-se no hotel 
onde ela está hospedada. Teó-

os dois choram, emocionados. 
Ele consegue desamarrá-la, 
mas ela está muito fraca e não 
se consegue levantar. Rosana 

esconda. Vlado sente o cheiro 
de alguém no ar e começa a 

-
dido, quando Vlado aparece 
atrás dele. Vlado aproxima-se 

-
quanto o pescador tenta impe-
di-lo. Os dois lutam. O mutante 

morder-lhe o pescoço, quando 
é atingido por uma paulada na 

perceber que foi Rosana e ata-

morreu. Marcelo liga a Dalva e 
diz estar preocupado pela possi-
bilidade de ser preso novamen-
te. Taveira faz acusações contra 
Beto e os dois discutem. Marce-
lo e Maria começam a beijar-se 
e envolvem-se. 
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Ofertas de 
empregO

senhorAs
Para trabalhar como massagista 
terapeutas. O local privado, luxuoso 
e discreto. As candidatas deverão 
ter mais de 19 anos. Salário sema-
nal de $500 + bónus. Contactar em 

Tel.: 1.877.610.6184 / 416.315.9883

MAnAger
Para trabalhar com Dj 
a tempo parcial.
Tel.: 647.979.7023

reCeCIonIstA
Para casa de massagens. 

A tempo parcial, fins-de-semana e 
noites. 
Tel.: 647.779.4079

CABeleIreIrA
Com pelo menos 2 anos de 

estética.
Maria: 416.653.5000

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

Anuncie 
connosco
647.444.1240
416.532.3666

Di
re

it
o

s 
re

se
rv

aD
o

s

6ºC 13ºC 11ºC 16ºC 6ºC 16ºC7ºC 12ºC 10ºC 14ºC 10ºC 16ºC 7ºC 16ºC 7ºC 15ºC 11ºC 16ºC 12ºC 17ºC8ºC 12ºC 12ºC 16ºC 11ºC 17ºC 13ºC 18ºC

Segunda-feira, 05 de outubro               
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:15 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   ProlongAMenTo
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

terça-feira, 06 de outubro                  
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
19:30 câMArA exclusiVA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTico de AMor
23:30 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

Quarta-feira, 07 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher

22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   A TArde É suA

Quinta-feira, 08 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00   VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30   MAr de PAixão
16:00   A TArde É suA
19:00 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
01:15 exTrA dA QuinTA
01:45   VocÊ nA TV!
04:15   25ª horA

Sexta-feira, 09 de outubro                
06:30 diÁrio dA MAnhã
10:00  VocÊ nA TV!
13:00 jornAl dA uMA
14:30  MAr de PAixão
16:00 A TArde É suA
19:15 diÁrio dA QuinTA
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45   FeiTiço de AMor
23:15 senTiMenTos
00:00   25ª horA
00:15 exTrA dA QuinTA
01:45   MAis FuTebol
03:00   VocÊ nA TV

Sábado, 10 de outubro

06:30   25ª horA 

09:00   MorAngos coM AçúcAr
09:30   MAis FuTebol
10:00   Querido Mudei A cAsA
11:00   FeiTiço de AMor
12:00 senTiMenTos
13:00 jornAl dA uMA
14:00   FeiTiço de AMor (coMPAcTo)
17:45   MorAngos coM AçúcAr
20:00 jornAl dAs 8
21:45   únicA Mulher
22:45 diÁrio dA QuinTA - sÁbAdo
23:45   A QuinTA - diÁrio de FiM-de-seMAnA
01:00 goVerno soMbrA
02:00   Querido Mudei A cAsA
03:15   MAis bATidores noiTe
05:00 goVerno soMbrA
06:00   rePórTer TVi

domingo, 11 de outubro                
06:30   Querido Mudei A cAsA
07:45   MorAngos coM AçúcAr
09:30   A únicA Mulher
10:30 oiTAVo diA
11:00   MissA
12:30 câMArA exclusiVA
13:00 jornAl dA uMA
14:00 soMos PorTugAl
20:00 jornAl dAs 8
21:00   FeiTiço de AMor
22:00   A QuinTA
00:45   MAis bATidores noiTe
01:45   Querido Mudei A cAsA
02:45   FilMe TVi: o PAcTo
04:15   PorTugAl PorTuguÊs
05:15   Mulheres dA MinhA VidA

Somos alheios a cancelamentos ou altera-
ções de programas, sendo as mesmas da ex-
clusiva responsabilidade da TVI Internacional.

Programação

ToroNTo

TeLenoVeLAs - ResuMos
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LISBOA | ROCK IN RIO 2016
O Rock in Rio regressa a Lisboa em 2016 para 
a sua sétima edição. O festival vai realizar-se, 
mais uma vez, no Parque da Bela Vista, Lis-
boa, a 20, 21, 26, 27 e 28 de maio, anunciou 
Roberta Medina (foto), vice-presidente do 
festival, que promete uma edição especial 
para comemorar três décadas de história.
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Informação atualizada todos os dias em www.correiodamanhacanada.com
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VIDAS
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| Sábado | 20de outubro | 2012 |

COMPRO APARTAMENTO 
EM FORTALEZA – BRASIL

Tel. 253 539 420 / Tlm. 962 505 268

LUMINOSA Reabriu

Av.ª Alm. Reis, 166C, Tel.: 218 478 342, Aberto ao domingo

RESTAURANTE MARISQUEIRA
+ Luz +Cor +Vida

Mariscos e Pratos Especiais
COMA BEM GASTANDO POUCO

Temos: 
Sábado

Tripas à moda do Porto
e Caldeirada de Cabrito

Domingo
Moamba de Galinha

e  Cozido Rico à Portuguesa

VENDA

APARTAMENTOS

LISBOA CIDADE
e Ordenado por Freguesia

BENFICA T2 remod c/novo
Coz Equip Ultima Oportunid.
90.000€ Tel.:917258274
/917612925

MARGEM SUL
e Ordenado por Freguesia

SESIMBRA T2 Vendo pelo
Preço da Renda (Habitação ou
Comércio) Tel.:924160607

VENDA
QUINTAS 

E MORADIAS

QUINTAS
e Ordenado por Concelho

SINTRA Quintinha 10000m2
Muita Água Árvores de Fruto
Zona Previligiada
Tel.:963003278

e Ordenado por Concelho
MORADIAS

REGUENGOS
MONSARAZ T4Casa Aldeia 7
divisões 135m2+terreno
c/arvores fruto entrada várias
viaturas Aceito Troca por
Habitação ou Quinta- Margem
Sul Tel.:969912244

VENDA
TERRENOS

E LOTES

TERRENOS
e Ordenado por Concelho

ALMADA CHARNECA
CAPARICA18 Fogos permuta por
Imóveis Em Projecto 2012
AMI9465 Tel.:919551382
Email:rodrigocarvalho@netcabo.
pt
SINTRA -Casal Cambra
500m2 C/Licença a pagamento 3
vivendas Geminadas
Tel.:917236558

ALUGUER

APARTAMENTOS

LISBOA CIDADE
e Ordenado por Freguesia

S DOMINGOS BENFICA
T2 2 quartos prox. transpor. O
Próprio Fiador 495€
Tel.:962525999

STA MARIA DE BELÉM T2
r/c 3 assoalhadas pequenas
remodeladas 400€
Tel.:219331983/ 932867069

AMADORA | SINTRA
e Ordenado por Freguesia

BELAS T2 Apart. mobilado, 3
ass. pronto habitar, muito bonito.
400€ Tel.:960234084
BURACA T1 Transportes.
350€ Usado 1979 35m2
Tel.:912642544
Email:ipedro08@gmail.com
CACÉM T1 2 ass com cozinha
e despensa, muita luz,
desafogado. Fiador 340€
Tel.:919045303
REBOLEIRA T2 mob c/eq.coz
renda 550€ (c/fiador) Junto
Centro Saúde e perto clínica
R.Herculano Carvalho 44-1ºE
Tel.:217786114-963135258-
964790908

S MARCOS T3 BOARENDA
Recuperado 1994 100m2
Tel.:963051899
Email:carlosveloso1963@gmail.
com

ALUGUER APARTAMENTOS

LINHA DE CASCAIS
e Ordenado por Freguesia

ESTORIL T2Monte Estoril Av.
Pia Monte C/SMobilia Cozinha
Equip. 500€ Tel.:919523553

MARGEM SUL
e Ordenado por Freguesia

COVA DA PIEDADE T2
Remodelado Perto de tudo. O
próprio 360€ Tel.:966661118/
210837908

LOURES | ODIVELAS
e Ordenado por Freguesia

SACAVÉM T2 Estrada
Nacional 250 à entrada do
Catujal, frente SLM, 2 quartos,
sala marquise, quintal 350€
Tel.:965072077
SACAVÉM T2 Pç. República 2
quartos 1 sala marquise quintal
grande 500€ Tel.:965072077

V. F. XIRA | AZAMBUJA
e Ordenado por Freguesia

FORTE DA CASA T2 3
Andares remodelados, 1
c/quintal cimentado 350€
Tel.:937860230/ 212754648

ALGARVE
e Ordenado por Concelho

SILVES T1 /T2 Armação Pêra
Preços Especiais 4 semanas ou
+ até 15/6/13 Tel.:282315601

ALUGUER
ESCRITÓRIOS

e Ordenado por Concelho

LISBOA CEDEM-SE 3 SALAS
PARA ESCRITÓRIO: 15,41;
11,51; 8,43M2 AO LADO DA
GULBENKIAN E COM MUITA
LUZ Tel.:217970655-
217975793

ALUGUER
MORADIAS

e Ordenado por Concelho

ALMADA CHARNECA
CAPARICAT1 300€ Usado 1990
105m2 Tel.:962872145
Email:rmtml@sapo.pt
ALMADA CHARNECA
CAPARICA T3 R/C MORADIA
C/QUINTAL/JARDIM 500€
Usado 1990 220m2
Tel.:962872145
Email:rmmtml@sapo.pt

TRESPASSES
E CEDÊNCIAS

e Ordenado por Concelho

AMADORA Eco-Oficina
Rede Nacional cedência
Oportunid. Única Urgente
Tel.:919749402

CASCAIS garagem
oficina/armazém terreno 600m2
água furo electric frente 40m
ligação marginal - A5 cêdo 500€
mensais Tel.:919359900
LOURES Café- Casa de Pasto
2Pisos Sala Jogos
Tel.:968994541-963136458
ODIVELAS - Frutaria muito
bem equipada a funcionar .
Tel.:936201199
OLHÃO TABACARIA/
PAPELARIA c/Payshop Gelados
Sumos av principal local
passagem c/bom movimento
Tel.:966610404

ADMISSÃO
DE CONDUTORES M/F

De Serviços Turísticos 
em LISBOA:

Empresa de referência no sector do turismo contrata 
condutores de acordo com o seguinte perfi l:

•  Carta de condução da Categoria “D” e possuidores de CAM 
e CQM; 

• Habilitações literárias mínimas 9º ano de escolaridade; 
• Idade entre os 23 e os 40 anos 
•  Fluência em Inglês e Espanhol (preferencialmente também 

Francês e/ou Alemão); 
•  Disponibilidade para trabalhar com horários irregulares e 

com trabalho suplementar. 

Oferece-se oportunidade de integrar uma Empresa 
prestigiada e sólida, num sector em crescimento. 

Respostas a enviar com urgência para: 

recrutamento.condutores@gmail.com

PRECISA-SE PARA SALÃO EM ALGÉS (M/F)
CABELEIREIRA PROFISSIONAL

MANICURA - Todo tipo unhas
Envio de curriculum/apresentação e disponibilidade para: 

rebeaute@sapo.pt

PRECISAM-SE
HOTELARIA

E RESTAURAÇÃO

COZINHEIRA M/F LISBOA
Exper. Coz. Portuguesa Horário
Seg. Folg Domingo
Tel.:967002549

PRECISAM-SE

CONSTRUÇÃO

OPERDORES MAQUINAS
FERRAMENTAS M/F
HOLANDA Precisam-se de
TORNEIROS,FREZADORES
MECANICOS para maquinas
CNC ,que falem INGLES ,para
a HOLANDA.Tornos verticais,
paralelos ,frezadoras,centros
de maquinagem controladores
OKUMA,FANUC,SIEMENS,HA
INDENHAIN etc... URGENTE
PARA MUITO EM BREVE.
contacto: Joao da Costa
Mandar C.V.para
Email:info@cosver.nl

PRECISAM-SE

OUTROS

ANGARIADOR de máquinas
de diversão matraquilhos M/F
LISBOA /arredores
Tel.:968043358
COMISSIONISTA M/F
OEIRAS Venda SW ERP/Serv
Informaticos
Email:rec.humanos@sysdomain.
pt
MODELO-FEMININO Filme
Erótico (pornográfico) M/F
PORTIMÃO lucro 200€
Tel.:915236267
COLABORADOR M/F
LISBOA precisa-se c/alguma
experiência em ar condicionado.
Responder ao
Email:geral.tlac@limpezade
condutas.com.pt
COSTUREIRA com prática
M/F OEIRAS /Paço D'Arcos em
part-time Tel.:214411633-
965567319

OFERECEM-SE

OUTROS

MARINHEIROS Marinheiros
com experiência para trabalhar na
Holanda. Fala Inglês. Mais
informações:
Email:pjdavelaar@gmail.com

Procura-se (m/f)
PRESTADOR 

DE SERVIÇOS
Sólidos conhecimentos 

na área do EXCEL,
domínio das 

funcionalidades Vlookup, 
Concatenate, Sort, etc.

Respostas para:
info@s-stos.com  

ADMITE-SE (M/F)

WEB DESIGNER
Com experiência com FLASH, HTML, SQL,
Base de Dados, aplicações Andróides.

Com muita criatividade
para desenvolvimento de websites.

Ordenado: €500 mais prémios.
Local de trabalho: Odivelas/Colinas do Cruzeiro 

Ed. Metropolitan Business Center.

 Enviar CV para: rh@supremaciadarazao.pt
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BREVES

n o ministro da econo-
mia, Pires de Lima, afir-
mou que o estado vai 
zelar pelo cumprimento 
das obrigações fiscais da 
volkswagen, caso seja 
detetada a existência de 
impostos que não foram 
pagos, e salientou que 
os consumidores “não po-
dem ser penalizados”.

a fiscalidade automóvel (iUC e isv) tem em considera-
ção as emissões poluentes.

oGoverno decidiu criar um grupo de trabalho para “as-
segurar a monitorização das ações” decorrentes do plano 
europeu que está a ser desenhado depois da fraude da 
volkswagen. o governante tinha garantido que os carros 
produzidos na autoeuropa “não tiveram incorporação” do 
kit fraudulento. n

CONFIANÇA

n O indicador de confiança 
dos consumidores aumen-
tou em setembro, batendo 
máximos desde junho de 
2001, enquanto o indicador 
de clima económico estabili-
zou pelo segundo mês con-
secutivo, anunciou o INE.

Em máximos

Grupo de trabalho atento às viaturas em Portugal

GOVERNO DIZ QUE VOLKSWAGEN TEM DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES

IMPOSTOS VIGIADOS

ALENTEjO

n O consórcio liderado pela
petrolífera italiana ENI vai 
avançar em 2016 com a 
prospeção de petróleo na 
costa alentejana, com um 
furo em alto-mar.

Prospeção

PONTE DE SOR

n Uma empresa portuguesa 
que se dedica à produção de 
drones vai instalar uma fábri-
ca no aeródromo de Ponte 
de Sor, num investimento de 
cinco milhões de euros.

Nova fábrica

A Secretária Regional 
da Solidariedade So-
cial afirmou ontem, 

em Angra do Heroísmo, que 
a comunidade idosa está “no 
centro das preocupações” dos 
serviços disponibilizados à 
população, razão pela qual o 
Orçamento para 2016 criará 
condições para viabilizar a 
construção de equipamentos 
sociais dirigidos a esta faixa 
etária. 

Andreia Cardoso, que fala-
va no Encontro para Celebra-
ção de Parcerias entre a Casa 
do Povo de Santa Bárbara e 
várias Instituições Particu-

lares de Solidariedade Social 
da zona oeste da ilha Terceira, 
salientou que a disponibiliza-
ção dos serviços não depen-
de apenas da concretização 
das obras, mas também de 
“instituições com dinâmica e 
capacidade de dinamizar os 
recursos da sua comunidade 
em favor destas populações”.

Na data em que se assinala 
o Dia Internacional da Pessoa 
Idosa, a Secretária Regional 
lembrou a nova campanha do 
Governo dos Açores no âmbi-
to da prevenção da violência 
sobre a pessoa idosa, lançada 
hoje e desenvolvida em cola-

boração com várias entida-
des, nomeadamente o Núcleo 
de Iniciativas de Prevenção e 
Combate à Violência Domés-
tica da Santa Casa da Miseri-
córdia da Praia da Vitória. 

“Não vale a pena esconder-
mos a cabeça na areia, é um 
problema que existe, existe 
em muitas casas e muitas ve-
zes os idosos não falam sobre 
esse assunto”, alertou Andreia 
Cardoso, frisando a necessi-
dade de todos os elementos 
da comunidade estarem aten-
tos e disponíveis para abordar 
a situação, garantindo o bem-
estar dos mais idosos. n

serviços disponibilizAdos à populAçãoAçores 

Prioridade aos idosos

APPLE

n Em três dias foram vendi-
dos 13 milhões de iPhone 6S 
e 6S Plus.

Vendas recorde
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Andreia Cardoso durante a cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação com a 
Casa do Povo de Arrifes, para a recuperação de habitação degradada de 34 famílias, num 
investimento público de cerca de 77 mil euros


