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Roubo de Dados no
Desjardins e Capital One

absoluta mas sem a pedir

Jorge Correia
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António Costa nesta última entrevista ao Expresso confirmou o que todos
esperavam: quer a maioria absoluta
mas sem a pedir diretamente, pelo
menos até ao momento. Ver página 3

Sylvio Martins

Foi uma fraude bancária de vários
milhares de dólares perpetrada por
um indivíduo que não trabalhava
para a Desjardins que soou o alarme... Ver página 6

Aquilo

Jorge Matos

que somos

Os Portugueses, de um modo geral e abrangente, são pessoas consideradas de bem. Simples, honestos, trabalhadores, dedicados,
cumpridores das leis e sérios na
sua vida privada... Ver página 10
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A presa transformou-se em
caçador no Estádio da Luz

Grandes Festas do Espírito
Santo da Nova Inglaterra

U

m clássico é sempre um clássico
e a história está
repleta de exemplos de
duelos em que o favorito
acaba surpreendido por
um rival aparentemente
fragilizado. Porém, até
Jorge Sousa apitar para
o início do primeiro confronto entre candidatos
ao título na I Liga 2019-

20, só os mais pessimistas
benfiquistas ou os mais
optimistas portistas apostariam que o FC Porto
iria chegar ao Estádio da
Luz e, com muita personalidade, assumiria o papel de caçador, colocando
o Benfica amedrontado e
a praticar um futebol medíocre. Num jogo em que
Marchesín se limitou a

um par de defesas fáceis
durante os 90 minutos, Zé
Luís (22’) e Marega (86’)
marcaram os golos de um
triunfo (0-2) inequívoco
do FC Porto.
Após um início de época
perfeito para o Benfica (três
jogos oficiais e três vitórias)
e com duas idas ao tapete
do FC Porto (Gil Vicente e
Continuação na página 14
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Robert Tavares

em

Pavimento

um mestre

exterior
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Trump acredita que a China acabará por ceder na guerra comercial
O Presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu esta segunda-feira a sua estratégia de avanços e recuos nas negociações comerciais com a China, dizendo que essa é a sua “forma de
negociar”, acrescentando que a China acabará por ceder num acordo.
Na conferência de Imprensa no final da cimeira do G7, na cidade francesa de Biarritz, Trump
desvalorizou os efeitos na economia mundial da guerra comercial entre os Estados Unidos e a
China, dizendo que tem esperança em que se encontre uma solução, atempadamente.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
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Homo Inabilis
texto: Miguel Araújo

E

u não teria qualquer hipótese sobre
este terceiro calhau a contar do Sol se
tivesse nascido numa qualquer outra
época que não esta. Nem sei como é que o meu
cocktail genético durou até mim.
Muitos esquizofrénicos pensam que o mundo
conspira contra eles, sentem-se perseguidos por
marcianos ou russos, estão convencidos de que
todo o emaranhado de ocorrências desde o big-bang até à sua existência concorre no sentido de
os prejudicar. Eu devo ter alguma coisa desse género mas ao contrário, pois parece-me claro que
no meu caso se dá o oposto. O domínio do Homem sobre o fogo, sobre a roda, sobre a Bimby,
tudo no sentido de me aligeirar a existência. O
meu pai ainda teve de estar à altura da virilidade
de macho que a sociedade lhe exigia. Ainda teve
de subir a telhados, há de ter rachado lenha desengonçadamente. Conduziu tratores quando jo-

Tenho tanto sentido de orientação quanto o Stevie Wonder tem de visão. Para mim, saber onde
fica o Norte, o mar, ou o Marshopping recorrendo apenas à intuição é como ter visão de raio X
ou lançar teias de aranha pelos punhos. Durante
toda a história do nomadismo humano, essa era
uma faculdade necessária para medrar enquanto
indivíduo, para deixar genes.
Nem imagino com que artes os Araújos duraram até mim. A primeira vez que eu marquei um
encontro com uma potencial parceira, arranquei
na minha bicicleta e nunca cheguei a casa dela,
não dei com o destino. Mas pouquíssimo tempo
depois a Humanidade apresentou o GPS e essa
faculdade passou a ser tão pertinente quanto a
de construir uma casa de colmo, galhos e pedra
com as próprias mãos. Nunca na vida me envolvi
numa rixa física, nem na escola. Pessoas como
eu eram enviadas para seminários, antigamente. Sou desajeitado, deixo cair coisas das mãos,
pessoas como eu acabavam enfiadas em sótãos

Tenho tanto sentido de orientação quanto o Stevie
Wonder tem de visão. Para mim, saber onde fica o
Norte, o mar, ou o Marshopping recorrendo apenas à
intuição é como ter visão de raio X

vem, fez aquelas coisas de homem para as quais
a nossa configuração genética de família não se
apresenta especialmente dotada. As pessoas da
minha família são desajeitadas, inábeis. Vai daí
o mundo pega e torna essas virtudes viris como
esfolar alces com as próprias mãos ou orientar a
antena do telhado perfeitamente esquivas para o
homem moderno. Safo-me com umas idas ao supermercado. Cumpro com o que a sociedade me
exige metendo meia dúzia de taças de pequeno-almoço na máquina. Outra coisa: eu não possuo
sentido de orientação. Não se trata de ter pouco,
ou de ser mau. Trata-se de uma ausência total.

húmidos a escrever sonetos. Entretanto apareceram as comédias românticas com o Hugh Grant,
legitimando e até promovendo a espécie. O meu
tio Manuel teorizou que as pessoas da nossa família têm pernas finas e o sentido de orientação
de uma cavala porque os nossos antepassados
seguiam para todo o lado em liteiras, aristocraticamente mirrando os músculos das pernas e da
orientação, de geração em geração, conduzidos
por antepassados plebeus de pernas sãs que sabem como é que se vai para todo o lado. É uma
maneira engraçada de tentar inventar um passado nobre que não é verdadeiro.
O que eu sei como certo é que o mundo se
uniu para ir mitigando o desajuste destas minhas falhas genéticas, ante a impossibilidade
de as mitigar a elas próprias, fazendo de mim
um indefetível otimista e, modéstias à parte,
que já não seja tão bizarro assim que os Araújos tenham durado pelo menos até aos meus
filhos.

Sonae vendeu quase todos os apartamentos em Troia
A Sonae Capital vendeu quase todos os apartamentos que tem na Península de Troia,
depois de concluir a comercialização de 357 imóveis e só estão agora disponíveis para
venda duas unidades do empreendimento Praia Sado e uma do edifício Ácala. A empresa,
que opera no turismo e hotelaria, fitness, refrigeração e imobiliário, esgotou, assim, a oferta
dos empreendimentos Marina, Praia Atlântico e Praia Arrábida. Os compradores são de 33
nacionalidades distintas, entre os quais espanhola, francesa, britânica, alemã, brasileira,
egípcia, vietnamita ou indiana.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Para a maioria absoluta mas sem a pedir
texto:
jorge correia

A

ntónio Costa nesta
última entrevista ao
Expresso confirmou
o que todos esperavam: quer
a maioria absoluta mas sem
a pedir diretamente, pelo menos até ao momento.
A principal ação nesse sentido é o ataque desferido ao Bloco de Esquerda (BE), o que até é
inteligente pois pode obter dividendos de duas
formas: os descontentes com tudo e todos, que
votam BE, têm vindo a engrossar fileiras e,
ao contrário do Partido Comunista Português
(PCP), que nada ainda nas águas obsoletas de
ideologias cujos resultados práticos se mostraram desastrosos, e por conseguinte tem um
conjunto de seguidores fiel mas sem potencial
para grandes subidas, leia-se, ferir os objetivos
de maioria absoluta, o BE tem uma irreverência
jovem e mais atraente que, usando ideologias
iguais ou muito próximas do PCP de um modo
subtil , consegue atrair um tipo de eleitorado
que aceita mais a palavra “socialismo” do que
“comunismo” podendo roubar eleitores ao PS;
por outro lado apazigua bastante o PCP, com
declarações muito simpáticas, diria mesmo paternalistas, que embora pareçam atraentes tornam o PCP uma espécie de muleta oficial para
os objetivos do PS de António Costa. Assim o
BE é o inimigo a abater, pois ainda tem o benefício de ser atraente a algum eleitorado centrista
e de direita que querem ver o BE longe de qualquer solução governativa com influência.
A maioria absoluta por vezes é necessária para
se fazer mover o país sem a constante interferência de jogadas políticas de interesse partidário, mas a última experiência com Sócrates revelou-se desastrosa, com as consequências que
conhecemos, de tal forma que muito eleitorado
se tornou “alérgico” a essa solução governativa.
Na maioria absoluta os tiques de caráter do
Primeiro Ministro e do núcleo que gira à sua
volta tornam-se mais do que evidentes e é a estes que devemos prestar atenção. Lembremos a
reação de Costa durante os incêndios de 2017,
as respostas insensíveis e arrogantes face à desgraça que se abateu sobre tantos portugueses;
recuemos um pouco para lembrar os retrocessos que se fizeram por um lado, e a austeridade
que se tem vivido, por outro lado, mantendo no
entanto o discurso de que a economia seria recuperada através do consumo.
Lembremos também a reação de Costa face às
alegadas incompatibilidades de alguns dos seus
membros do governo por terem familiares com
negócios com o Estado: primeiro a lei não deve
ser interpretada literalmente, o que leva a pensar porque razão então temos leis; depois pediu
um parecer à Procuradoria Geral da República,
o que até é correto, ainda que seja visível que
é para ganhar tempo; agora na entrevista ao
Expresso já diz que pode ou não pode homologar esse parecer, o que é legal, mas politicamente levanta questões, pois para se ser correto
os pareceres devem ser homologados quer nos

agradem ou não. Este tique de autoritarismo arrogante levanta o sobrolho a muitas pessoas e
com razão.
A acrescer existe a falta de visão, que diga-se
ser transversal a todos os partidos, pois persiste-se em navegar à vista ao sabor das tendências
e dos interesses particulares.
Ainda que Costa tenha assinalado a potencial
crise internacional que aí se avizinha, o comentário ou aviso serve apenas a interesses eleitoralistas, caso contrário já se teria sido mais
prudente pois as crises são cíclicas e há que preparar o país com reformas profundas que nunca
foram feitas.
Face à incerteza que se vive internacionalmente, com inúmeros eventos ocorrendo ou em vias
de ocorrer, perde-se muito tempo com a politiquice interna perdendo de vista os interesses
nacionais. Vêem-se, por exemplo no programa
do BE atrocidades como contratar 20.000 novos funcionários por ano na próxima legislatura com algo que deveria ser levado a sério sem
deixar a ideologia fanatizar, as parcerias público-privadas.
Do lado do PSD e CDS há um vazio arrepiante que assinala a dificuldade nas lideranças em agarrarem o eleitorado com propostas que entusiasmem e mobilizem as pessoas
tirando-as deste marasmo que só serve a
oportunistas. Para quando uma mudança de
mentalidade?

agenda comunitária
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Milagres

A Associação Portuguesa de Hochelaga organiza a sua
festa anual na igreja Notre-Dame-des-Victoires situada
no 2700 Lacordaire em Montréal, a partir de 30 de agosto
às 19h. A peregrinação da Santa Cruz até à igreja Notre-Dame-des-Victoires será na quarta-feira 4 de setembro
às 18h. Todos são bem-vindos.

4

Costa já reagiu aos elogios do Financial Times. “É um reconhecimento”
Foi desta forma que António Costa comentou, esta segunda-feira, as palavras que o jornal
britânico dedicou ao nosso país. A este propósito, o primeiro-ministro sublinhou que a “recuperação muito grande que o país teve ao longo dos últimos anos” traduz-se “não só no reconhecimentos dos órgãos de comunicação social, designadamente a imprensa económica,
mas sobretudo naqueles que investem”. “E isto resulta do reconhecimento internacional das
boas políticas económicas que têm sido seguidas, da estabilidade conquistada, estabilidade
[esta] que é importante manter e conservar de forma a continuar esta trajetória”, finalizou.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Uma Excelente Iniciativa

amigos da semana

texto: Hélio
Bernardo lopes

F

oi com enorme satisfação que tomei conhecimento da iniciativa da
Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa, de ter posto em
funcionamento, nesta terça-feira, no centro da cidade, uma unidade de
medicina dentária com consultas gratuitas
para todas as crianças e jovens até aos 18
anos que vivam ou estudem no concelho.
Foi para mim uma enorme alegria, dado que
pela sorte da vida e pelo cuidado da família
fui sempre acompanhado desde criança por
um reconhecido estomatologista de Lisboa, o
médico Teixeira Diniz, cujo consultório se situava frontalmente ao Grémio Literário.
Esta estrutura atenderá todas as crianças e
jovens até aos 18 anos e em regime de inteira gratuidade. Crianças e jovens do Concelho
de Lisboa. Será única para já, embora possam

vencedores da semana

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

campeões do Quebequebe 2019

4ª-feira, 28 de agosto
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Literatura Aqui
5:27 What´s Up - Olhar a Moda
5:46 Fabrico Nacional
6:13 Joias Para Que Vos Quero?
6:41 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:42 Criar.pt
9:52 7 Maravilhas
Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Mais Perto
16:27 Miúdo Graúdo
17:08 7 Maravilhas
Doces de Portugal
19:00 24 Horas
20:01 VOTE - Portugueses
na Política dos EUA
20:33 Portugal Que Dança
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Água de Mar
23:44 Histórias da Terra e da Gente
0:21 Pedro Nuno Santos
Grande Entrevista
1:16 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 29 de agosto
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
6:00 Tecnet
6:15 Joias Para Que Vos Quero?

6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:27 Zig Zag
9:45 Criar.pt
10:00 7 Maravilhas
Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
13:50 Fotobox
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Miúdo Graúdo
17:00 7 Maravilhas
Doces de Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Portugal Mais Perto
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Água de Mar
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Uma História de Autonomia
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 30 de agosto
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Santos de Portugal
5:30 Animais Anónimos
6:15 Joias Para Que Vos Quero?
6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag

Tel.: 514 849-9966

4ª-feira, 28 de agosto
06:05 O Sábio
06:45 Aqui Tão Longe
07:25 Visita Guiada
07:50 Hora dos Portugueses
08:00 RTP3 / RTP Açores
13:00 Jornal da Tarde - Açores
13:25 RTP3 / RTP Açores
16:00 Noticias do Atlântico- Açores
16:25 T2 Para 3 “Remodelado”
16:50 Inesquecível
18:20 Lusa Music Box
18:50 As Receitas Lá de Casa
19:35 Cuidado com a Língua!
20:00 Telejornal Açores
20:40 1ª Fila
20:45 Linha da Frente
21:20 Eléctrico
22:20 O Sábio
23:00 Patrulha da Noite
23:45 Hora dos Portugueses
00:00 Noticias do Atlântico- Açores
00:25 T2 Para 3 “Remodelado”
00:50 Inesquecível
02:20 Lusa Music Box
02:40 Lusa Music Box
02:45 As Receitas Lá de Casa
03:30 Cuidado com a Língua!
04:00 Telejornal Açores
04:35 1ª Fila
04:40 Linha da Frente
05:15 Eléctrico
5ª-feira, 29 de agosto
06:20 O Sábio
06:55 Patrulha da Noite
07:45 Hora dos Portugueses

08:00
13:00
13:20
13:30
16:00
16:25
17:00
18:30
19:00
20:00
20:40
21:05
21:50
22:10
23:00
23:50
00:00
00:25
00:55
02:30
02:50
04:00
04:35
05:05

RTP3 / RTP Açores
Jornal da Tarde - Açores
1ª Fila
RTP3 / RTP Açores
Notícias do Atlântico
As Novas
Viagens Philosophicas
Inesquecível
Biosfera
As Receitas Lá de Casa
Telejornal Açores
Atelier d´Arquitetura
Outras Histórias
Filhos da Nação
O Sábio
2077 - 10 Segundos
Para o Futuro
Hora dos Portugueses
Notícias do Atlântico
As Novas
Viagens Philosophicas
Inesquecível
Biosfera
As Receitas Lá de Casa
Telejornal Açores
Atelier d´Arquitetura
Outras Histórias

6ª-feira, 30 de agosto
05:50 Filhos da Nação
06:10 O Sábio
07:00 2077 - 10 Segundos
Para o Futuro
07:50 Hora dos Portugueses
08:00 RTP3 / RTP Açores
13:00 Jornal da Tarde - Açores
13:20 RTP3 / RTP Açores

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

4ª-feira, 28 de agosto
20:00 Malucos Do Riso
20:30 Edição Da Manhã
23:00 Alô Portugal
00:00 O Programa Da Cristina
03:00 Primeiro Jornal
04:15 Linha Aberta
Com Hernâni Carvalho
05:15 Amor Maior
06:00 Júlia
08:00 Avenida Brasil
09:00 Prémio De Sonho
09:57 Jornal Da Noite
11:40 Golpe De Sorte
12:40 Alma E Coração
13:55 A Dona Do Pedaço
14:50 Passadeira Vermelha
16:30 Cabaret Da
Coxa Especial 2018
5ª-feira, 29 de agosto
22:45 Televendas
00:30 Os Malucos do Riso
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:45 Amor Maior

11:00
13:00
14:00
15:00
16:45
17:45
18:45

vir a surgir novas estruturas noutros locais do
concelho, para lá deste, situado na nossa avenida Almirante Reis. Estima-se, neste momento, que esta estrutura poderá realizar cerca de
cinquenta mil consultas por ano.
Em face dos cuidados da minha família, que
permitiram o desenvolvimento de uma dentição excecional, mostrei-me muitíssimo feliz
com esta iniciativa, com muito mais alcance,
por exemplo, que a da gratuidade dos livros
escolares. Nesta recente iniciativa estão implícitos benefícios para toda a estrutura corporal,
evitando maleitas que poderiam ser graves e
em órgãos e sistemas diversos.
Por fim, está a ajudar a construir uma geração
futura com muito melhores condições que até
aqui, dado que a Estomatologia quase nunca
chegou ao Serviço Nacional de Saúde. Sim,
porque não há nada como o leitor ir a um desses hospitais privados e perceber o resultado:
só o atendem se pagar fortunas...
Está de parabéns a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que aqui concretizo na pessoa
do seu Provedor, Edmundo Martinho, e têm
todas as razões para se congratularem as famílias lisboetas por verem surgir o que nunca os seus pais e avós tiveram. Espero agora
que noutros concelhos se venha a proceder de
modo idêntico.
Com alcance diferente, esta iniciativa da Santa Casa da Misericórdia, pela ação do seu Provedor, Edmundo Martinho, prolonga a histórica iniciativa de António Arnaut com o Serviço
Nacional de Saúde.

Júlia
Avenida Brasil
Prémio De Sonho
Jornal Da Noite
Golpe De Sorte
Alma e Coração
A Dona Do Pedaço

6ª-feira, 30 de agosto
19:45 Passadeira Vermelha
21:00 Cartaz Cultural
21:45 Volante
22:00 Cabaret Da Coxa 2018
23:00 Televendas
00:30 Os Malucos do Riso
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta
10:15 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Prémio De Sonho
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Golpe De Sorte
17:45 Alma e Coração
18:45 A Dona Do Pedaço

4ª-feira, 28 de agosto
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Entre Tantos
20:58 FFF - Fashion Film Factory
21:12 Cinebox
21:32 Mais Bastidores - Noite
22:55 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
06:00 SOS 24
07:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Eco24
16:30 21ª Hora
17:30 Circulatura Do Quadrado
18:30 Mais Bastidores - Noite
5ª-feira, 29 de agosto
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Alexandra Borges - Debate
22:00 Circulatura Do Quadrado
22:45 Mais Bastidores - Noite

23:30
01:30
05:00
09:00
11:30
13:10
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30

TV Shop
Diário Da Manhã
Notícias
SOS 24
Notícias
Mais Bastidores - Tarde
Notícias
SOS 24
Notícias
Ana Leal
Mais Bastidores - Noite

6ª-feira, 30 de agosto
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:30 Eco24
21:00 Mais Bastidores - Noite
23:00 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
08:00 SOS 24
09:30 Notícias
13:12 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Notícias

Programação LUSAQ

2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h | 4ª-feira às 18h30 e às 13h
5ª-feira às 13h30 | 6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

Netflix cria algoritmos para sugerir conteúdos
O Netflix está a testar uma nova forma de sugerir conteúdos aos seus utilizadores.
Este sistema, ao qual a empresa deu o nome Collections, baseia-se num sistema de
“playlists” manualmente curadas por editores, muito semelhante ao que encontramos
no Spotify ou no Apple Music, ou como recentemente anunciado pela HBO. As listas
têm nomes como “Veja Tudo num Fim de Semana”, para categorizar conteúdos que
possam ser “devorados” em apenas dois dias, ou “Stream & Scream”, para os filmes e
séries de terror.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Lenda

de

Valongo

texto:
josé da conceição

S

egundo a tradição a génese dos nomes destas
duas povoações estará
no lendário episódio que vou
contar.
Há muito tempo atrás, quando os cristãos eram
perseguidos pela sua crença religiosa no Oriente, chegou a Cale um grupo de sectários de Cristo
que vinha fugido aos pagãos. Deste grupo, não
muito numeroso, faziam parte Samuel, um rico
negociante judeu convertido ao cristianismo, e
sua filha Susana.
Chegados a Cale, onde esperavam não mais serem importunados por questões religiosas, foram
surpreendidos pelos árabes que senhoreavam o
território e obrigados a defenderem-se. Quase em
desespero de causa pela perseguição que todos
os povos lhes moviam, tentaram utilizar, além
da coragem, a astúcia. Cuidadosamente, prepararam uma armadilha aos inimigos e, cheios de fé,
esperaram o resultado. Com efeito, caiu-lhes na
armadilha um chefe, homem ainda muito jovem
e chamado Donus. Exultantes, prenderam o inimigo de modo a não ter possibilidades de fuga e
combinaram os termos em que deveriam negociar
o seu sossego com os muçulmanos, a troco do re-

e

Susão

fém. Mas a discussão do assunto demorou alguns
dias e, quando se puseram todos de acordo sobre
as bases de negociação, verificaram estupefactos
que um novo facto viera impossibilitar qualquer
acordo entre eles e os mouros. De facto, Susana
e Donus, que ficara entretanto à guarda das mulheres, tinham-se apaixonado um pelo outro. Tão
forte era aquele amor que o mouro pediu ao espantado Samuel que o deixasse receber o batismo
de Cristo para poder desposar a bela Susana. Ante
este argumento todo-poderoso que teria de ser debatido em família noutra altura, Samuel não encontrou melhor hipótese do que a fuga imediata,
ante a ameaça constante dos muçulmanos. Deste
modo, deixaram Portucale fugindo pela calada da
noite em direção ao Oriente. A certa altura do caminho depararam com uma serra---hoje chamada de Santa Justa----, que escalaram até ao topo.
Uma vez chegados ao ponto em que se podia ver
o outro lado da serra, Susana parou, extasiada
pela beleza e a lonjura do vale que se estendia a
seus pés. Um grande bocado ali esteve, olhando,
olhando, enquanto os companheiros e as companheiras iam chegando a seu lado. Por fim, com
o espírito transbordante daquela beleza infinda,
exclamou: --- Que vale longo, que vale longo e
lindo, meu Deus!
Desceram então a encosta, silenciosa e lentamente para melhor irem apreciando a paisagem. Já no
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sopé decidem ser aquele um bom e aprazível local
para ficarem, tanto mais que a montanha e o arvoredo os escondiam da curiosidade muçulmana.
Estabelecem-se e constroem primeiramente
umas choupanas provisórias. Pouco a pouco edificam a igreja e à sua volta vão dispondo pequenas
mas sólidas casas. A essa povoação nascente vieram a chamar Susão, do nome de Susana, a noiva
do mouro Donus. E o vale que Susana havia achado longo e belo ficou para sempre Valongo.

6

Voto eletrónico vai ser “mais seguro” nas próximas eleições americanas
Este tipo de votação é a mais vulnerável, uma vez que, neste caso, as urnas eletrónicas
não produzem um registo em papel verificável pelos eleitores e autoridades, a partir de uma
cédula em papel. Embora o número de Estados que recorrem a este equipamento sem papel
tenha caído quase pela metade desde 2017, o relatório garante que “um número significativo
de eleitores” ainda vai votar em máquinas incapazes de deixar um rastreamento em papel.
Por isso, os especialistas recomendam que sejam disponibilizados mais financiamento para
que haja uma renovação mais eficaz das urnas eletrónicas.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Roubo de Dados no Desjardins e Capital One,
uma Investigação que Tem um Fim Admirável
texto: Sylvio
Martins

F

oi uma fraude bancária
de vários milhares de dólares perpetrada por um indivíduo que não trabalhava
para a Desjardins que soou
o alarme no roubo de identidade de mais de 2,9 milhões de membros do
Grupo Desjardins.
A investigação está agora tomando um rumo
importante com a participação da “Sûreté du
Québec” em conjunto com a polícia de Laval.
A história começa em dezembro de 2018. Um
indivíduo fez um cheque bancário de uma instituição financeira em Laval com as informações
pessoais de outro membro. Ele embolsa o dinheiro e deixa a dependência Desjardins de Laval.
As horas ou dias seguintes, após as verificações, a Desjardins percebe que a transação é
fraudulenta. A cooperativa apresenta uma queixa
à polícia de Laval.
Uma investigação foi aberta.
Ela se estende durante alguns meses.
Segundo a nossa informação, o indivíduo envolvido está na mira da polícia, não é empregado
de Desjardins. Enquanto isso, o Movimento está
revendo suas medidas de segurança. A administração usa empresas de TI (Tecnologias de Informação) externas.
Uma verificação extensa foi feita pela direção
do Movimento Desjardins aos seus 46000 trabalhadores e tudo foi completamente revisto. Os
empregados não têm acesso ao USB dos computadores e não podiam ver os seus e-mails pessoais no trabalho.

sido afetado, ou “alguns milhares”.
A polícia queria que Desjardins confirmasse
que eram os dados pessoais de seus clientes.
Diante desse elemento, Desjardins decidiu
abrir uma investigação interna. A “Autorité des
marchés financiers” também é envolvida, assim
como o “Office of Privacy Commissioner of Canada”.
No final de maio, um consultor em marketing
e segmentação que trabalha na organização há
mais de dois anos foi encontrado em Lévis pela
gerência.
Ele foi suspenso.
A polícia de Laval também foi interrogá-lo e
prendê-lo. Ele não foi acusado.

um fundo para a Desjardins Protection contra
roubo de identidade que está disponível há algumas semanas, diz o Jornal do Quebeque. Este
último afirma que este seguro oferece, em particular, um montante de 50 000 para ajudar os
membros que precisam dele para pagar os custos incorridos no processo de recuperação de
identidade. Ele acrescentou que, de acordo com
Desjardins, a conta de 70 milhões “não será re-

NENHUM CÚMPLICE INTERNO
A investigação da cooperativa, que durou “alguns dias”, conclui que ele não tinha cúmplice
interno e que o esquema teria durado “mais de
um ano”. A polícia de Laval tentou descobrir se
ele tinha cúmplices externos.
Segundo as nossas informações, Desjardins
mandatou um escritório de advocacia para tentar

recuperar os dados do empregado. A mesma empresa também poderia representar a cooperativa,
o que não descartou a possibilidade de processar
o trabalhador em questão.
14 de junho, Desjardins finalmente recebe os
dados da polícia mostrando que o número de
membros afetados é de 2,9 milhões.
20 de junho, a administração conduz uma conferência de imprensa para alertar os membros.
Na sexta-feira 21 de junho, Desjardins ainda estava enviando avisos aos seus membros sobre o
roubo de informações pessoais.

passada aos membros e que não haverá impacto
sobre o desconto (que desconto?)”.

“OS NOSSOS MEMBROS SÃO
TOTALMENTE PROTEGIDOS”
Em entrevista na “RDI Économie”, o presidente e CEO da Desjardins garantiu na segunda-feira que não está preocupado com o fato de que
menos de um terço dos clientes da cooperativa
financeira tenha se registrado para a Equifax no
momento posterior ao roubo de dados. De acordo com Guy Cormier, os membros que ele conheceu até alegam estar plenamente tranquilos
com a proteção oferecida a eles e não sentem a
70M À DESJARDINS
O recente roubo de dados pessoais na Desjar- necessidade de entrar em contato com a empresa
dins, que afetou 2,9 milhões dos seus membros, de crédito.
já custou cerca de 70 milhões, informa o Journal Quando perguntado pela CBC/Radio-Canada
de Québec. Neste montante, 30 milhões foram sobre as deficiências de segurança identificadas
utilizados para cobrir os custos relacionados ao durante o roubo de dados, o oficial explicou que
incidente, disse segunda-feira Real Bellemare, o alerta poderia levar tempo. Lembrando que o
vice-presidente sénior de Finanças e Tesouraria Movimento havia criado rapidamente um sistePESQUISA
No dia 22 de maio, segundo Desjardins, os polí- do Movimento. Segundo o gerente, esse montan- ma para proteger seus membros, ele queria trancias de Laval enviaram as primeiras informações te foi usado para pagar taxas legais, bem como qüilizar: “Lançamos nossa própria proteção que
à cooperativa. O arquivo, que veio de uma pes- acordos de proteção de membros com as empre- permite que haja proteção contra qualquer transação questionável em sua conta na Desjardins,
quisa, de acordo com nossas informações, indi- sas de crédito Equifax e TransUnion.
cava que um pequeno número de membros havia Os 40 milhões restantes destinam-se a financiar independentemente do valor, [...] para reembol-

Sismo de 2,8 na escala de Richter sentido na ilha açoriana do Faial
Um sismo com magnitude 2,8 na escala de Richter e epicentro a cerca de oito quilómetros a nordeste da Ribeirinha, na ilha do Faial, foi sentido este domingo nos Açores. Segundo uma nota do
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o Centro de Informação e
Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) deu conta de que o abalo foi registado às 14h05
(menos uma hora do que em Lisboa). O evento foi sentido com intensidade máxima V na escala de
Mercalli Modificada na Ribeirinha, concelho da Horta, com intensidade IV em Pedro Miguel, na Praia
do Almoxarife, na Conceição, na Matriz e Feteira, e com intensidade III no Salão.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

sar você integralmente. “

ciça de informações pessoais em Desjardins. O
projeto de lei permitiria que o Quebec colocasse
Guy Cormier acrescentou que também foi pres- um “bloqueio” em seu relatório de crédito.
tada assistência aos membros que foram vítimas Em um ataque fora da Assembléia Nacional,
de roubo de dados. Quando se dão a conhecer, na primeira reunião dos ministros do governo
são agora colocados em contacto com especia- Legault após as férias de verão, Girard lembrou
listas que os ajudam nos seus esforços, explicou que Quebec era “a única província no Canadá
o líder. Quanto à possibilidade de ser reembolsado até US $ 50.000 pelos custos de roubo de
identidade, o chefe da Desjardins disse que era,
por exemplo, compensar a perda de um dia de
trabalho ou custos de assistência infantil imprevistos. “Muitas pessoas disseram que a proteção
é adequada”, insistiu ele.
ROUBO DOS DADOS DO CAPITAL ONE
O roubo dos dados financeiros da Capital One
deixou as informações pessoais de seis milhões
de canadianos comprometidas, revelou a empresa. A empresa fornece cartões de crédito Mastercard para a rede canadiana da Costco e para a
companhia La Bay.
O FBI prendeu o suposto hacker, que também
teria acessado as informações de 100 milhões de
residentes nos Estados Unidos, informou a empresa num comunicado da imprensa.
Também se desculpou pelo incidente.
“Embora eu esteja grato pelo fato de o criminoso ter sido apanhado, lamento profundamente
pelo que aconteceu”, disse o presidente e CEO que não tem um legislação específica que rege as
da Capital One, Richard Fairbank.
agências de crédito “.
Se a legislação for aprovada, ela permitirá que
DETALHES SOBRE
um indivíduo limite as solicitações de verificaINFORMAÇÕES COMPROMETIDAS
ções de crédito o máximo possível, eliminando
As informações incluíam nomes, endereços, possíveis golpistas que puserem as mãos em
números de telefone, códigos postais, endereços seus dados.
de e-mail, datas de nascimento e salário anual.
Assim, quando uma pessoa é vítima de roubo
A Capital One disse que cerca de um milhão de identidade, ela pode “bloquear” seu arquivo
de números de segurança social foram compro- de crédito para que ninguém possa consultá-lo, a
metidos. As informações expostas estavam am- menos que dê seu consentimento.

plamente ligadas a consumidores e pequenas
empresas que solicitaram produtos de cartão
de crédito Capital One entre 2005 e o início de
2019, informou a empresa num comunicado à
imprensa. Também foram expostos dados sobre
o estatuto do cliente, como limites de crédito,
pontuações, saldos e históricos de pagamento.
No entanto, a Capital One também afirmou que
nenhum número de conta de cartão de crédito ou
informações de login foram comprometidos.

Estamos a entrar numa nova era. A era da base
de dados. Informações que vão da direita para
esquerda e de cima para baixo. Não podemos
dizer se isto vai ser o início das guerras dos “hackers” mas uma coisa é certa a proteção das base
de dados é importante para a nossa privacidade.
Podemos ver também que hoje em dia as cartas são importantes nas nossas vidas, tal como as
cartas Canadian Tire, FideliTim Guess, Costco
e muitas outras. Tudo o que eu sei é que isto é o
início, a Desjardins protegeu todos os seus memCAQ APRESENTARÁ UM PROJETO DE
bros mas será que as outras companhias e bancos
LEI PARA PROTEGER MELHOR O
vão fazer o mesmo?
CRÉDITO DOS QUEBEQUENSES
Também é importante informar os seus memO ministro das Finanças de Quebec, Eric Gi- bros diretamente e explicar muito bem o que
rard, planeja apresentar um projeto de lei para aconteceu porque não é com uma carta que se
regular as agências de crédito, após a fraude ma- pode explicar todas as repercussões do que acon-
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teceu.
Este fim da história é admirável porque agora
todos abriram os olhos e compreenderam o que
está a acontecer, mas isto é só o inicio de uma
longa guerra informática. 11 de setembro 2001
foi o início das guerras terroristas e em 2019 é o
início das guerras da privacidade da nossa gente.

FONTE DE INFORMAÇÃO:
Le Devoir: Vol de données: Desjardins fait une
première provision de 70 millions
Global News: Capital One data breach: here’s
what Canadians need to know.
Radio Canada: La CAQ déposera un projet de
loi pour mieux protéger le crédit des Québécois;
Vol de données : « Le problème, ce n’est pas les
banques, c’est la société »; La protection offerte
par Desjardins est « très complète », assure son
PDG; Fuite de données chez Desjardins : quels
sont les risques et que doit-on faire?
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Microsoft Word para Android ultrapassa meta de mil milhões de downloads
Atualmente, a versão para Android do Microsoft Word permite criar, editar, ver e partilhar os seus
ficheiros, possibilitando ainda que aceda e edite documentos do Office anexados a emails. Mas
esta não é a única aplicação com bons resultados da Microsoft, de acordo com os dados da
Google Play Store. O Excel, PowerPoint, OneNote e OneDrive já ultrapassaram as 500 milhões
de instalações, enquanto o Outlook para Android já foi instalado mais de 100 milhões de vezes.
Bill Gates afirmou numa entrevista em maio não estar satisfeito com o facto de a Microsoft ter
perdido a oportunidade do Android, algo que considera ter sido o “seu maior erro de sempre”.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Robert Tavares da Terra Nova
Especializados em Pavimento exterior

pografia, e é por isso que quando estamos juntos
ele compreende muito bem o mundo do jornal.
Em 1993 iniciou a sua carreira profissional com
face da nossa comuni- alguns contratos pessoais, e em 1997 ele inaugudade está a mudar de rou a sua companhia “Les pavages et terrasseano para ano. A nova ment Terra Nova” e em 1998 iniciou as compras
geração está a entrar e estão a
manifestar-se com uma grande vontade de amor à nossa
identidade e cultura.
Uma destas pessoas surpreendeu-me bastante.
Uma pessoa que gosta de ajudar e abraçar o que
é ser português e açoriano de coração. Há 12
anos eu comecei a falar com ele como cliente e
tivemos sempre uma boa relação profisional.
Nos últimos 4 anos ele é uma das pessoas principais que ajuda em grande as festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres e ao mesmo tempo tenho falado com ele mais pessoalmente.
Robert Tavares é filho de Manuel Tavares Grilo e Cristina Bettencourt naturais das Calhetas,
Rabo de Peixe, São Miguel, Açores. Chegaram a
Montreal em 1971; os avôs maternos vivem em
Fall River. Todos os anos Robert ia de férias a
texto: Sylvio
Martins

A

Rhode Island onde o seu avô era um grande mestre em pavimento exterior, ele queria saber e conhecer mais sobre a vida do seu avô. Ele decidiu
trabalhar com ele, ajudando e aprendendo a arte
do pavimento. Começou a gostar de trabalhar
no pavimento exterior e o orgulho de remodelar
o exterior de uma casa. Apesar de tudo isto ele
estava a estudar em jornalismo, infografia e ti-

de materiais. Hoje em dia Terra Nova tem 22
anos de experiência e fizeram milages em pavimento, todos os seus clientes estão sempre satisfeitos. O maior prazer de Robert é quando os
seus clientes dão referências porque demonstra o
bom trabalho realizado.

Parabéns ao Robert e que continue a embelezar as casas e os terrenos dos seus clientes.
Para mais informações podem contactá-lo:
514-992-1586.

Propina anual de curso de Serviço Social em Lisboa aumenta 500%
Os alunos de Serviço Social do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, estão a ser surpreendidos com um aumento do valor do último ano do curso de 90 para 436 euros.
Além do aumento de quase 500%, os estudantes são informados no momento da inscrição de que têm
de pagar o valor de uma só vez, ao contrário do que acontece nos anos anteriores em que o pagamento
das propinas pode ser faseado, segundo informações avançadas à Lusa por alguns estudantes, esta
segunda-feira. O último ano do curso de Serviço Social do ISCSP é composto por apenas uma cadeira
— “Estágio II” — e até ao ano passado os estudantes pagavam 90 euros pela sua frequência.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
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33ª edição das Grandes Festas do
Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra

trado em Ciências Empresariais, autor de vários
livros - Murmúrio de Sentimentos, lançado em
2001, Alampas e Cavalhadas de São Pedro, lançajornal A Voz de Por- do em 2003, Padre Edmundo Pacheco - Histórias
tugal esteve nova- de um Ribeiragrandense, lançado em 2012. Foi
mente presente nas
Grandes Festas do Divino Espírito Santo em Fall River, é
sempre um prazer estar presente em uma das
maiores manifestações da diáspora Açoriana.
Uma devoção do povo Açoriano, quer viva nos
Açores ou na diáspora.
Como já é tradição todos os anos a cidade de Fall
River recebe milhares de açorianos e seus descendentes do Canadá, da Bermuda, dos Açores e dos
texto:
Francisca reis

O

Estados Unidos. Todos os anos não falta a participação e apoio do Governo Regional dos Açores e
este ano os convidados de honra foram:
- O Diretor Regional das Comunidades do Governo dos Açores Paulo Teves - licenciado em
Ciência Pública e Relações Internacionais, Pós-Graduação em Ecologia Humana e Problemas
Sociais Contemporâneos.
- O Presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande Alexandre Gaudêncio - natural da Ribeira Seca, licenciado em Gestão Informática, mes-

em 1999 na Direção Geral dos Assuntos Consulares. Foi encarregada da Secção Consular na Embaixada de Portugal em Otava. Não esquecendo a
participação do Padre Adriano Borges Reitor do
Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres
em Ponta Delgada e a participação no cortejo da
Casa dos Açores do Quebeque.
As Grandes Festas do Divino Espírito Santo da
Nova Inglaterra são as maiores festas da diáspora graças ao falecido Sr. Heitor Sousa natural da

membro da Comissão Política Regional do PSD
desde 2007, atualmente é o Secretário-Geral do
partido PSD/Açores eleito em congresso regional
em janeiro de 2013. Bispo Emérito de Setúbal D.

Vila de Rabo de Peixe, o fundador das Grandes
Festas do D.E.S. da Nova Inglaterra que deixou
uma grande herança e que também conseguiu movimentar as comunidades açorianas no Canadá e
na California.

Gilberto dos Reis - preside a parte religiosa das
Grandes Festas. Shelley Pires, Cônsul de Portugal
em New Bedford desde 2017 e este ano representante da comunidade nas Grandes Festas. Natural
da Africa do Sul iniciou sua carreira diplomática
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Quase um milhão de utilizadores foram alvo de roubo de palavras-passe em 2019
Um relatório da especialista em segurança Kaspersky revelou que houve um aumento significativo de ataques de malware, para roubar palavras passe aos utilizadores de internet. No primeiro semestre de 2019, cerca de 940 mil utilizadores foram vítimas deste tipo de ataques, o que representa um aumento de 60% face ao período homólogo de 2018,
que registou 600 mil pessoas afetadas. Segundo o estudo, os países mais afetados por este tipo de malware foram a
Rússia, Índia, Brasil, Alemanha e Estados Unidos. A Kaspersky afirma que o roubo de palavras-passe é uma das formas
favoritas dos hackers afetarem a privacidade dos utilizadores de internet. Através de malware, os hackers conseguem
obter os dados diretamente dos browsers das vítimas, utilizando diferentes técnicas.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

poesia da semana

Falar

com alma

Quando te vejo na rua!
Esperando a condução,
Com aquele olhar triste!
Dos que lutam...
E sofrem sem explicação.
***
Talvez seja a tua vida!
Um mar de desilusão,
Mas continuas vivendo...
Com mágoa no coração!
***
Com a alma em frangalhos.
Lembrando-se do que passou!
Em casa vendo o teu filho!
Implorando o teu amor.
***
Te ajoelhas de mãos postas...
Pedindo auxílio ao senhor.
***
Falas com a alma,
E o coração!
Com os olhos a lagrimar.
Mas espera com paciência,
Que esse auxilio chegará!
Vivaldo Terres

Saúde e tranquilidade foi o que
o XAMÃ trouxe
à minha vida. Eu
estava com muito
medo porque as pílulas não estavam
mais me acalmando os migrans fortes que eles me davam. Quando o XAMÃ
me viu imediatamente, percebi que eles
estavam trabalhando com uma boneca
VUDU. Agradeço-lhe infinitamente, porque graças à CURA COM ERVAS MIlagrosa posso recuperar minha saúde.
Lídia Marques

Aquilo

que somos

texto:
jorge matos

O

s Portugueses, de um
modo geral e abrangente, são pessoas
consideradas de bem. Simples, honestos, trabalhadores,
dedicados, cumpridores das
leis e sérios na sua vida privada e profissional,
por isso tudo somos bem recebidos no Canadá, gozamos de um certo prestígio como gente
pacata amiga do trabalho e de conduta recomendável, e isso nos deve honrar.
Também nos compromete como indivíduos e
como comunidade, é preciso continuar a merecer tal estima e consideração para bem e benefício de todos. Vindos de um país pequeno, somos
tentados a fazer vir ao de cima certos elementos
da nossa cultura. Será por isso necessário fazer
muita atenção.

teve origem sobretudo no aspeto económico, e
esse como foi dito constituiu a razão fundamental da partida pelo menos para a grande maioria.
O nosso emigrante progrediu coletivamente e
individualmente, valorizou-se e abriu-se mais ou
menos para as realidades do mundo e da vida.
Muito se ganhou com a emigração ou seja com a
saída do lugar que nos viu nascer e onde passámos os primeiros anos da nossa infância e juventude. Há casos e não são tão raros como isso de
verdadeiro sucesso familiar e económico.
Os princípios da nossa educação familiar, escolar e social foram desaparecendo aos poucos
e quase vão morrendo aos poucos ou por completo, pelo menos em alguns. Deixaram-se assimilar de tal maneira que receberam tudo quanto
foi aparecendo e nada conservaram daquilo que
trouxeram, perderam a sua identidade.

Dizem que a emigração ao fim de contas não
passa de um mal necessário. Claro que se terá
A noção de respeito pela vida de outrem e o seu mais dinheiro e uma qualidade de vida por muidireito a ser quem é e não aquilo que nós quería- tos invejada mas é bem possível que não esteja aí
mos que fosse, deve estar sempre presente no dia a verdadeira felicidade do ser humano mas noutros valores bem mais altos. Diz-se, que algum
a dia de todos membros da comunidade.
dinheiro evita preocupações, muito as atrai.
No geral a vinda dos Portugueses para este país

Graças ao poderoso XAMÃ estou curtindo minha
família novamente.
Depois de ser separado por 6 longos
meses, porque o
ex do meu marido
estava
tornando
nossas vidas impossíveis. Ela continuou
a procurá-lo, embora ele a rejeitasse. Até
que ela visita o XAMÃ e através de uma
REMOÇÃO INDÍGENA, ela saiu definitivamente. Obrigado XAMÃ por tornar isso
possível.
MONICA MONTEIRO

Há algum tempo comecei a ter problemas prematuros de
ejaculação, procurei vários remédios,
mas com o tempo,
em vez de melhorar, piorou porque
perdi completamente a potência sexual. Realize vários tratamentos e experimente diferentes tipos
de pílulas, mas isso não funcionou. Até
que, graças a uma RITUALIZAÇÃO ESPIRITUAL, o XAMã me curou. Eu serei
eternamente grato.
LUÍS TOMÉ

Visite o XAMÃ porque senti que tudo
deu errado. Meus
filhos não conversavam comigo, eu
não via meus netos, ultimamente
sofria de tontura
constante e meu
marido discutia o tempo todo. O XAMÃ
me recomendou uma LIMPEZA ESPIRITUAL e um RITUAL DA UNIÃO FAMILIAR. Graças a DEUS eu estou com boa
saúde e meus filhos vieram me ver. Não
há como agradecer pelo meu XAMÃ.
AMÁLIA CARDOSO

Gui a do consumidor

11

O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal

é um espaço informativo para a vossa empresa

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

agência

Algarve

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Equinox Outremont
Voyage Tagus

Mercearias

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Notários

Dentista

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
Seguros / Financeiros

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

JES RENOVATIONS
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
Eletricidade

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

www.acaixa.ca

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Gilberto

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990
São Miguel
Waldman

Renovações

importadores de
Produtos do mar
5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

Seguros

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

Peixarias

Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

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

especialista em
Renovações
ligeiras

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Importadores

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito

Padarias

Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Restaurantes

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Renovações

T.: 514.668.6281

Tony

Receita do chefe ribeiro

Rancho à Portuguesa

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175
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- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

Restaurantes

514.274.8553
514.849.9696

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 20$
por semana

8 9
6 5
8
9
7
3 2
7
3
4
4
7 8
2
3
5
2
5
8
9
1
6 3
7
6
CUPão de assinatura

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:
ingredientes:
Grão – 250 gr;
Massa Macarrão – 150 gr;
Carne de Vaca – 500 gr;
Chouriço de Sangue – 1;
Toucinho – 200 gr; Cebola – 1;
Alho – 3 Dentes;Vinho Branco – 100 ml;
Sal – A gosto;
Colorau – 1 Colher de chá;
Louro – 1 Folha;
Azeite – A gosto; Pimenta – A gosto;

preparação:
Faz-se um refogado numa panela com um fio de azeite, o alho esmagado,
a folha de louro e a cebola picada e deixa alourar a cebola. Depois junta
a carne em cubos, o chouriço em fatias grossas e o toucinho em cubos
grandes com o colorau, pimenta e sal e deixa a carne ganhar cor. A seguir
junta o vinho branco, e um copo de água (ou se cozeres o grão, usa a
água de cozer o grão) e deixa estufar em lume brando, se for necessário
adiciona mais água.Quando a carne estiver tenra, adiciona o macarrão e
um pouco mais de água quente e deixa cozer, quando o macarrão estiver
quase cozido adiciona o grão, deixa o macarrão acabar de cozinhar e
retifica os temperos.

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

/

Recortar e enviar para : A Voz de Portugal
4231-B Boul. St Laurent
Montreal, Qc, H2W 1Z4

* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx
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Fogo em Rio Maior em resolução mas mantém 250 operacionais no local
O fogo que lavrava numa zona de povoamento florestal, “com duas frentes ativas, em mato e
eucaliptal”, entrou em fase de resolução, pelas 17:30, extinguindo-se as frentes ativas, avançou à
agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Pelas
17:20, as ações de combate estavam a decorrer “favoravelmente”, prevendo-se nessa altura que o
incêndio ficasse extinto em breve, indicou a mesma fonte, assegurando que não há povoações em
risco. De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o
fogo deflagrou hoje pelas 14:40, na freguesia de Arrouquelas, numa zona de povoamento florestal.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Impossível

ir ao aeroporto de

António Pedro Costa

P
Carneiro: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas
emoções. Procure não ter discussões com o seu companheiro.
Não entre em conflitos desnecessários. Saúde: A sua
vitalidade estará à vista de todos, mas tenha calma. Dinheiro:
Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para
reciclar os seus conhecimentos.
Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9
Touro: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes
e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde: Poderá
sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças
de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de
obter rendimento extra, através de um part – time. Números da Sorte: 22,
36, 3, 2, 1, 20
Gémeos: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua
vida amorosa caia na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso
poderá estar mais abalado, refletindo-se no funcionamento do
seu organismo. Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos
desafios. Não seja conformista, avance.
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5
Caranguejo: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa
Desgosto. Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo
para agradar a sua cara-metade. Existirá um clima favorável
ao diálogo e ao romance. Saúde: Tudo correrá pelo melhor
devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro: Por influência
de terceiros poderão surgir alterações neste domínio. Para cumprir os
seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
Leão: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Tente não ser tão possessivo e dominador, para poder
reencontrar o equilíbrio que a sua relação necessita neste
momento. Saúde: Aja com prudência, não exceda os seus
limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num
período francamente positivo. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2
Virgem: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do seu
par. Não se tem dado o devido valor, deve acreditar mais em
si, e ver que é uma pessoa com muito valor. Saúde: Não se
prive de pequenos prazeres apenas porque deseja ter uma
boa aparência física. Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir
o sucesso que merecia profissionalmente. Para atingir os seus objetivos
deverá trabalhar com mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36
Balança: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas neste
campo, continue a investir. Aproveite bem este período pois
goza um momento favorável. Saúde: Aprenda a controlar
os seus nervos, será benéfico para si. Dinheiro: Invista na
organização para melhorar a funcionalidade do seu departamento.
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3
Escorpião: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Respeite a forma de expressar os
sentimentos da sua cara-metade. Deverá falar abertamente
com aqueles que ama, não se iniba a expor os seus
sentimentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco
depressivo. Dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades que lhe vão
surgir, esteja sempre de olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10
Sagitário: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do
carinho e do companheirismo. Saúde: Controle melhor os seus
horários de sono. Deverá visitar o seu médico regularmente,
faça um check-up. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação
para atingir os seus fins. Obterá benefícios se cultivar o relacionamento
interpessoal. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29
Capricórnio: Carta Dominante: A Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se
surpreenda. Lembre-se que só gozará de uma maior felicidade
se for mais aberto a revelar os seus desejos à sua cara-metade.
Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite
entrar em confrontos com um colega. Seja mais comunicativo, partilhe as
suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias mais
aliciantes. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11
Aquário: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação por
coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso. Dê uma
maior atenção à sua família, é um período que as relações
familiares são bastante importantes. Saúde: O seu aparelho digestivo
poderá estar mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião
dos seus colegas. Deve gerir bem os seus negócios se não quer ter
surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5
Peixes: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana
muito intensa a nível do romantismo e da aventura. Saúde:
Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção
ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de si.
Dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras.
Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

or estes dias, o Aeroporto João Paulo II
está superlotado com o vai e vem interminável de passageiros que como formigas
lá se vão desenrascando para chegar ao junto
do check in e depois para o embarque. Nunca se
viu uma confusão idêntica e pelo andar da carruagem, a situação irá agravar-se com o aumento dos voos de e para Ponta Delgada.
Há uns anos atrás, foi anunciado com pompa e
circunstância o aumento do aeroporto em todos os
sentidos, com a elaboração de um Plano Diretor do
Aeroporto de Ponta Delgada, onde detalhadamente
se elencava o que era necessário para que aquela
infraestrutura aeroportuária pudesse corresponder
às necessidades de crescimento do tráfego aéreo.
Tais obras quando estivessem prontas, possibilitaria a que o Aeroporto João Paulo II poderia ter
uma capacidade para 1.2 milhões de passageiros
por ano. Não passou do papel esta decisão da ANA
Aeroportos e marcamos passo neste sentido. Em
certas alturas do dia e nos dias de mais tráfego,
sobretudo no Verão, é de se evitar ir ao Aeroporto de Ponta Delgada para levar ou ir buscar passageiros familiares, como era um salutar hábito e
necessidade, com as descolagens e aterragens na
época alta, mais parece que estamos no Algarve. A
ANA Aeroportos, proprietária daquele Aeroporto
parece não estar atenta a esta grave situação, e os
constrangimentos vividos na sala de embarque são
muitos evidentes, pelo que aquela empresa deveria
agir de imediato na sua remodelação. Veja-se o que
acontece na Madeira, no Aeroporto do Funchal,
com uma estrutura com vários pisos, que facilita
em muito a operação aeroportuária e, com grande
eficiência, dá resposta ao volumoso trafego aéreo
para aquela ilha. A ANA Aeroportos previa investir cerca de 30 milhões de euros na remodelação
da sala de embarque, ampliação da plataforma de
estacionamento de aeronaves e construção de um

Solidariedade

com a feira do fumeiro

texto: Ricardo Araújo Pereira

N

Ponta Delgada

caminho paralelo de circulação no Aeroporto João
Paulo II. A obra iniciou-se mas ficou a meio caminho, sem que se descortine a razão pela qual aquela
empresa não levou avante o desiderato de termos
um aeroporto em S. Miguel com condições ideais
de operacionalidade. Relativamente à intervenção
na aerogare, a obra previa a remodelação e ampliação da sala de embarque de passageiros, com um
aumento da capacidade e a requalificação e dinamização das áreas comerciais existentes, obra que
estava orçada em cinco milhões de euros e a cargo
da Edifer, cuja conclusão estava prevista para o verão de 2010. Foi apontado como objetivo daquelas
obras a necessidade de se responder ao aumento registado e previsto do número de passageiros a utilizar a estrutura, tendo em vista assegurar a qualidade do serviço. Contudo, hoje em dia a necessidade
que se sentia na altura é, atualmente, muito mais
gritante e não se tem ouvido publicamente muito
ruido a defender esta causa. É imperioso que se
dê condições para a melhor operacionalidade das
próprias companhias aéreas, que devem ter muito
interesse em fazer rotações de forma mais rápida,
com menos custos e com melhor qualidade de serviço. Há ainda muitos outros investimentos que a
ANA Aeroportos terá de fazer no Aeroporto João
Paulo II, para além da referida ampliação da sala
de embarque, como seja a criação de mais portas de
embarque em simultâneo, colocação de mais equipamentos de rastreio de passageiros, bagagens de
mão e porão, etc. O Aeroporto de Ponta Delgada já
é considerado um aeroporto internacional e como
tal deve responder qualitativamente ao seu estatuto,
face ao aumento registado e previsto no número de
passageiros a utilizar aquela estrutura, assegurando
a qualidade do serviço. Não podemos esquecer que
um dos motores da economia da nossa Região é o
turismo e o Aeroporto não pode ser um constrangimento ao desenvolvimento turístico, bem pelo
contrário terá de ser um fator que contribua para a
imagem de desenvolvimento dos Açores.

o momento em que escrevo, a greve dos
motoristas de matérias perigosas já causou transtorno, designadamente sob a
forma de notícias sobre o facto de a greve dos
motoristas de matérias perigosas ainda não ter
causado transtorno.
É possível que, quando este número da VISÃO
for publicado, o País já esteja em pleno apocalipse
energético. É possível, aliás, que este número da
VISÃO não chegue a ser publicado, por falta de
combustível necessário para escrever, imprimir e
distribuir a revista – e, nesse caso, o leitor não conseguirá ler este texto. Aí, sim, não tenho dúvidas
de que o governo enfrentará protestos sangrentos.
Mas até chegarmos a essa situação de rotura, a esse
ponto extremo de barbárie em que o público se vê
privado das minhas baboseiras semanais, por enquanto não se passa nada. Ou melhor, já há gente
que sofre, e muito. Os organizadores de festivais
do caracol, feiras do fumeiro e festas do marisco,
que nesta altura do ano costumam receber a visita de diligentes jornalistas estagiários, perdem a
oportunidade de preencher horas de emissão de-

dicada aos seus certames. Quem diz certames diz
iniciativas. Ou mostras. Esta costuma ser a época
dos certames, das iniciativas e das mostras. E dos
eventos. Por falta de assunto, a comunicação social
dedica-lhes bastante tempo de antena. Este ano, no
entanto, a greve dos motoristas obscurece tudo o
resto. Primeiro, porque é mais importante do que o
festival do caracol; segundo, porque em princípio
ninguém vai ter gasolina para ir ao festival do caracol. O problema é que, como já disse, ainda não
aconteceu nada de especial. O que significa que as
peças jornalísticas que estão a substituir as reportagens sobre o festival do caracol não valem um
caracol. Em vez de observações concretas sobre o
caracol (também ele concreto), especulações sobre
o que poderá acontecer se os abastecimentos se
fizerem a passo de caracol. Muito menos interessante. Mesmo que a greve dos motoristas paralise
todo o País, esta cobertura intensiva dos postos de
abastecimento desertos não parece uma estratégia
acertada: impedidas de sair à rua por falta de gasolina, as pessoas ficam em casa a ver que as ruas
estão vazias por falta de gasolina. Dá vontade de ir
para longe. Infelizmente, não há gasolina.
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pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-284-1813
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EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”.
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no
Betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

JARDINS DES BEAUX-RÊVES

Companhia paisagista procura homens para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência. Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389
Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

Frank: 514-830-8940

Terrassement

Terra-Nova
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586
Precisa-se de senhora para
pernoitar em casa de uma
senhora idosa perto do
Boul. St-Laurent e Jarry.
Estrela
514-321-0401
Empresa familiar localizada em
Montreal está a procura de (sander)
lixador de madeira e colocador de
madeira com experiência. Alguém
que é apaixonado, responsável e
pontual. Deve ter a sua licença de
condução válida.
514-941-2832 ou 514-721-9222
Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço de
balcão e deve ter um pouco de conhecimento em
charcutaria e fazer sandes.
Jean ou Lurdes: 514-842-3558
Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com
experiência, de preferência com referência.
Altino Botelho: 514-327-5200
Caixeiros, servantes de mesa, servantes de balcão e
cortador de “smoke meat”. Todos os candidatos devem estar disponíveis durante o dia, a noite e os fins
de semana. Entregar o CV ao restaurante 3895 Boul
St-Laurent ou por e-mail jans@schwartzdeli.com.

necrologia

necrologia

†

Helena Correia
†
1935 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia 22

José Domingos Grilo

1944 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia
21 de agosto de 2019, com 75
anos de idade, o senhor José
Domingos Grilo natural da vila
de Rabo de Peixe, São Miguel,
Açores, esposo da senhora
Lucinda Labão. Deixa na dor
sua esposa, seus filhos/as José
(Francesca), Olga (Rui Alberto),
Patricia (Emanuel), Jessica (Joe),
Stephanie (Cennaro). Netos/
as Ariana, Emily, Sara, Thomas,
Bryan, Angelica, Alexandria,
Sarina, Isabella, Giulianna. Irmãos/ãs Eugenia,
Humberto (Natalia), Armanda (Gabriel), já falecido
António (Ana) e José Barroso, sobrinhos/as, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar sábado 24 de agosto às
10h na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério
Repos St-François d’Assise. A família vem por este meio
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

†

Maria de Lurdes ferreira

1922 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia 24
de agosto de 2019, com 97 anos
de idade, a senhora Maria de
Lurdes Ferreira natural dos Arifes,
São Miguel, Açores, esposa do
já falecido senhor José Raposo
Moreira. Deixa na dor suas filhas
Maria Bernadete (Guilhermo
Costa),
Maria
Adelaide
Raposo,
Vidalia
Pacheco.
Netos Paulo (Rosa Oliveira),
Graças (Leonilde), Filomena
(José Costa), Helena (Manuel
Pimentel), Já falecido Manuel,
Hilario (Christina Tavares), Mario Medeiros e seus
bisnetos/as, sua cunhada Olga Ferreira, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será sexta-feira 30 de agosto de 2019 das
14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será sábado
31 de agosto de 2019 às 10h na igreja Santa Cruz. Irá
a sepultar no Repos St-François d’Assise. Renovam
com profunda saudade a missa do sétimo dia que será
domingo 1 de setembro de 2019 às 10h na igreja Santa
Cruz. A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem
na dor. Bem haja.

memorandum

MEMORANDUM
10º ano de saudade

Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.

Abílio Jacinto Tavares
f. 30 de Agosto de 2009

Patricia
514-814-0362
Precisa-se de um cozinheiro ou
ajudante cozinheiro a tempo inteiro ou parcial com experiência.
Fiável e bom trabalhador
Tel.: 514 563 1211
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de homem para ajudante para
instalação de alumínio. Tel:514-362-1300

religioso.

A sua esposa Glória, filha Celina, netos Samuel e Meagan,
restantes familiares e amigos
recordam com profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada uma missa pelo seu eterno descanso, sexta-feira, dia
30 de agosto de 2019, pelas
18h30, na Igreja Santa Cruz,
situada no 60, rua Rachel
Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este ato
“Death leaves a heartache no
one can heal Love leaves a
memory no one can steal”

de agosto de 2019, com 84 anos
de idade, a senhora Helena Correia natural da Ribeira Grande,
São Miguel, Açores, esposa do
já falecido senhor Humberto Câmara. Deixa na dor suas filhas
Maria, Nataly, sua irmã Estrela
(José Jacinto Medeiros), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar ontem, terça-feira 27 de
agosto às 10h na igreja St-Pierre-Clavier situada no
2000 St-Joseph E., Montreal. Foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

†

Emilia Avila Branco

†

IDALINA de Melo Moniz

1925-2019
Faleceu em Boston, no dia
25 de agosto de 2019, com
94 anos de idade, a senhora Emilia Avila Branco natural do Topo Ilha São Jorge,
Açores. Esposa do já falecido senhor Antero Tavares
Branco. Deixa na dor seus
filhos, Antero (Rosa), Paulo (Rosanne), Aida, Maria
Emíliae Henry. Bisnetos/
as, cunhadas, sobrinhos/as,
Familiares e amigos. O serviço funebre terá lugar hoje,
quarta-feira 28 de agosto de 2019 em Quincy, Massachusetts. Renovam com profunda saudade a missa do
sétimo dia que se realiza sábado 31 de agosto de 2019
às 18h na igreja Santa Cruz. A família vem por este meio
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

1932 - 2019
Faleceu em Montreal, no dia 24
de agosto de 2019, com 87 anos
de idade, a senhora Idalina de
Melo Moniz natural da Conceição.
Cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, esposa do já
falecido senhor Manuel Vieira.
Deixa na dor suas filhos/as Maria
Da Graça (Ildeberto Silva), João
Manuel (Luisa Vieira), José Carlos
(Natalia Melo). Netos/as Sandra
(Joseph Boutros), Rui Filipe
(Sandra Carreiro), Danny, David, Cristina, Jessica
(Nick Fanos), Tania (Nelson Paiva), Andrew, Kevin
(Casandra Couto). Bisnetos/as Christopher, Rebecca,
Jayden, Emaly, Matias, Liam, Nathan, Emmalia, Nathan,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente, ontem, terça-feira 27 de agosto
às 11h na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Repos StFrançois d’Assise. Renovam com profunda saudade a
missa do sétimo dia que será sexta-feira 30 de agosto
de 2019 às 18h30 na igreja Santa Cruz. A família vem
por este meio agradecer a todas a pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem haja.

Informe-se sobre os
nossos preços
a partir de 25$
por semana
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Bas Dost é jogador do Eintracht Frankfurt
Chegou ao fim uma longa novela que alimentou os meios de comunicação portugueses e alemães
sobre a iminente saída de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt. Agora sim é oficial e o antigo avançado
dos leões já veste com as cores do emblema germânico. Um clube que irá representar até 2022, já que
o vínculo assinado pelo holandês foi de três temporadas. Com este negócio, o clube lisboeta encaixa
sete milhões de euros a pronto, acrescidos de um valor variável - dependente do cumprimento de objetivos - que pode chegar aos 500 mil euros. “Estou feliz por estar aqui e ansioso para começar. Sou um
avançado que adora marcar golos”, referiu Bas Dost aos meios de comunicação alemães.
Jornal a voz de portugal, edição de 28 de agosto de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Diego Reyes rescinde com o
Fenerbahçe e volta ao México
O Tigres anunciou esta segunda-feira a contratação do ex-FC Porto
Diego Reyes. O central de 26 anos
rescindiu com o Fenerbahçe e foi
anunciado pelo emblema mexicano num espaço de pouco mais de
um dia. O internacional pelo México não foi feliz no futebol turco,
onde estava há apenas uma época. Disputou apenas 14 jogos por um Fenerbahçe que teve, também,
uma época difícil. Na segunda metade da temporada
acabou emprestado ao Leganés, mas também não
convenceu e fez apenas seis jogos.
Benfica: Chiquinho só volta em 2020
Chiquinho
lesionou-se
com gravidade no clássico
com o FC Porto e será baixa por um período a rondar
os quatro meses. Segundo
informação publicada pelo
Benfica, o médio sofreu
uma desinserção do tendão médio adutor da perna
esquerda e só poderá voltar a ser opção para Bruno
Lage em 2020. Este diagnóstico confirma assim um
dos piores cenários para Chiquinho, que regressou
esta época à Luz depois de no ano passado não ter
conseguido agarrar um lugar sob o comando de Rui
Vitória mas ter sido resgatado após uma boa época
ao serviço do Moreirense.
Jesus: «Quem pensa que está acima
do clube terá sempre problemas»
O Flamengo venceu o Ceará em
Fortaleza e chegou à liderança do
Brasileirão, mas no final do jogo
foi sobretudo a polémica em torno
do afastamento do médio Gustavo
Cuéllar a merecer destaque na conferência de imprensa. O treinador
português, afirmou que a decisão
da direção do clube em afastá-lo
do grupo se deveu ao facto de o colombiano ter colocado os seus interesses à frente dos do clube. «É
uma decisão que não me compete, é a direção que
tem de analisar com o jogador. Ele quis estar à frente
dos interesses do Flamengo. Quando alguém pensa
que está acima do clube, terá sempre problemas»,
comentou Jorge Jesus, afirmando que Cuellar faz
falta: «Como jogador faz-nos falta. Mas vai ter que
assumir as consequências da atitude que tomou. A
direção e o jogador vão chegar a uma decisão.»

A

presa transformou-se em
caçador no Estádio da Luz

Continuação da 1ª página
Krasnodar), o normal seria esperar uma equipa
benfiquista confiante e autoritária, em contraponto com uma formação portista enfraquecida e
atemorizada. O que se viu na Luz foi o contrário.
Tal como tinha acontecido contra o Sporting na
Supertaça, a “águia” entrou com as garras recolhidas e exposta às armas do rival. A diferença
é que, enquanto no Algarve todas as investidas
do “leão” nos primeiros 45 minutos foram infrutíferas, mérito de Vlachodimos e demérito dos
sportinguistas, em Lisboa o “dragão” entrou de orgulho ferido e precisou apenas
de um par de investidas para desferir um
golpe letal.
Se, do lado benfiquista, a aposta de Bruno Lage no mesmo “onze” das partidas
anteriores não surpreendeu, as escolhas
de Sérgio Conceição eram menos óbvias
e o técnico portista deu o primeiro sinal
de ambição ao colocar contra o Benfica
exactamente os mesmos 11 jogadores
que tinham começado na jornada anterior
contra o V. Setúbal. Na prática, apesar da
entrada de três caras novas (Uribe, Díaz
e Zé Luís), Conceição replicava a estratégia que tinha resultado em Krasnodar,
com Romário Baró a ser um falso extremo —
o internacional sub-20 português fechava quase
sempre no meio, permitindo que Corona fizesse
todo o flanco direito.
A audácia e ambição portista foi visível do primeiro ao último minuto. Com pressão constante
sob o portador da bola e as linhas bem subidas, o
FC Porto conseguia impedir que o Benfica fizesse três passes certos seguidos e, aos 7’, Marega
e Baró construíram o primeiro lance de perigo.
Com a boa entrada em jogo, os portistas ganharam confiança, o desacerto benfiquista foi-se
acentuando e os “dragões” continuaram a ameaçar. Aos 17’, Rúben Dias neutralizou uma jogada de perigo de Díaz; aos 21’, foi Vlachodimos

que travou um bom remate de Zé Luís. O FC
Porto estava claramente melhor e, com justiça,
marcou: na sequência do primeiro canto portista,
Ferro cabeceou contra as costas de Rúben Dias
e a bola sobrou para Zé Luís na pequena área.
Com calma, o cabo-verdiano fez o quinto golo
nos últimos três jogos.
A ganhar, o FC Porto baixou a pressão e deixou o Benfica assumir o jogo, mas o festival de
chutos e pontapés dos “encarnados” estava apenas a começar. Sem construir uma jogada com

princípio, meio e fim, o melhor que as “águias”
conseguiram na primeira parte foi um cabeceamento de Seferovic por cima da baliza do tranquilo Marchesín.
Depois de uma das piores primeiras partes de
que há memória do Benfica na Luz nos últimos
anos, Lage trocou Samaris, que tinha ido para o
intervalo com queixas físicas, por Taarabt. Com
o marroquino, os “encarnados” ganharam (um
pouquinho de) qualidade na construção, mas o
futebol benfiquista não saía da mediocridade e,
para não variar, era Vlachodimos o guarda-redes
que tinha trabalho: aos 48’, o internacional grego
voltou a salvar o Benfica com uma grande defesa
a remate de Luis Díaz.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA

1-Sevilla
2-Atlético Madrid
3-Real Madrid
4-Valladolid
5-Real Sociedad
6-Athletic
7-Osasuna
8-Alavés
9-Barcelona
10-Levante
11-Mallorca
12-Celta de Vigo
13-Villarreal
14-Granada
15-Eibar
16-Valencia
17-Getafe
18-Espanyol
19-Leganés
20-Real Betis

P
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0

J	V	
2 2
2 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

Inglaterra
Premier League
E	D
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 2
0 2

P
1-Liverpool
9
2-Manchester City 7
3-Arsenal
6
4-Leicester City
5
5-Manchester United 4
6-Burnley
4
7-Tottenham
4
8-B&H Albion
4
9-Sheffield United 4
10-Crystal Palace 4
11-Bournemouth 4
12-Everton
4
13-West Ham
4
14-Chelsea
4
15-Wolverhampton 3
16-Aston Villa
3
17-Norwich City
3
18-Southampton 3
19-Newcastle
3
20-Watford
0

J	V	
3 3
3 2
3 2
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0

Itália
Serie A
E	D
0 0
1 0
0 1
2 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
3 0
0 2
0 2
0 2
0 2
0 3

1-Internazionale
2-Lazio
3-Atalanta
4-Udinese
5-Torino
6-Juventus
7-Brescia
8-Napoli
9-Roma
10-Genoa
11-Bologna
12-Hellas Verona
13-Milan
14-SPAL 2013
15-Sassuolo
16-Fiorentina
17-Cagliari
18-Parma
19-Sampdoria
20-Lecce

P
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

França
Ligue 1
J	V	
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

E	D
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1

1-Rennes
2-Lyon
3-Paris SG
4-Nice
5-Angers
6-Brest
7-Saint-Étienne
8-Stade de Reims
9-Metz
10-Bordeaux
11-Nantes
12-Toulouse
13-Lille
14-Amiens
15-Strasbourg
16-Montpellier
17-Marseille
18-Nimes
19-Monaco
20-Dijon

P
9
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0

Liga do Brasil
Brasileirão serie A
J	V	
3 3
2 2
3 2
2 2
3 2
3 1
2 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
2 1
3 1
3 0
2 0
2 0
3 0
3 0
3 0

E	D
0 0
0 0
0 1
0 0
0 1
2 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 2
2 1
1 1
1 1
1 2
1 2
0 3

1-Flamengo
2-Santos
3-Palmeiras
4-São Paulo
5-Corinthians
6-Atlético Mineiro
7-Internacional
8-Bahia
9-A. Paranaense
10-Botafogo
11-Goiás
12-Grêmio
13-Ceará
14-Vasco
15-Fortaleza
16-Cruzeiro
17-Chapecoense
18-Fluminense
19-CSA
20-Avaí

P
33
33
30
30
28
27
24
24
22
22
21
21
20
20
18
15
13
12
12
7

J	V	
16 10
16 10
15 8
16 8
16 7
16 8
16 7
16 6
16 7
15 7
16 6
16 5
16 6
16 5
16 5
16 3
15 3
15 3
16 2
16 0

E	D
3 3
3 3
6 1
6 2
7 2
3 5
3 6
6 4
1 8
1 7
3 7
6 5
2 8
5 6
3 8
6 7
4 8
3 9
6 8
7 9

O

onze da jornada de portugueses
a jogar no estrangeiro

N

ani obteve a melhor nota do onze da jornada de portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pela SofaScore para o Maisfutebol.
A equipa do extremo até perdeu na receção ao
Atlanta United, por 1-0, mas Nani teve uma pon-

tuação de 8,3, a mais alta do fim de semana. João
Pereira, autor de um golo no triunfo do Trabzonspor sobre o Yeni Malatyaspor, por 2-1, foi o segundo mais bem pontuado, com 7,9, seguido de Pereira Lage, titular na vitória do Angers ante o Metz. O
onze da jornada de portugueses a jogar lá fora:

PTS J

1-Sporting
7
2-FC Famalicão 7
3-FC Porto
6
4-Benfica
6
5-Boavista
5
6-SC Braga
4
7-Portimonense 4
8-Moreirense
4
9-Gil Vicente
4
10-Santa Clara 4
11-CD Tondela
4
12-Rio Ave
3
13-CD Aves
3
14-V. Guimarães 2
15-Belenenses SAD 2
16-V. Setúbal
2
17-Marítimo
1
18-P. de Ferreira 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3

3ª Jornada

		

e serás
sempre um ídolo para todos os leões»

capitão do Sporting, Bruno Fernandes,
utilizou as redes sociais para despedir-se
do goleador Bas Dost (Frankfurt) e para agradecer tudo o que o avançado holandês
fez ao serviço dos leões.
«Meu amigo, companheiro e guerreiro
de mil batalhas. Sei que não era a maneira que querias para te despedir de todos
nós, mas tudo isto aconteceu muito rápido e não tiveste tempo para dizer o que
querias a todo o universo sportinguista
que tu tanto amas e a quem tu tanto deste! Não preciso de falar daquilo que foste e és como jogador, para isso os teus números
bastam e já falam o suficiente. Não foste só um
colega nem um simples companheiro, foste um
amigo para todos nós dentro do balneário, uma

pessoa genuína e que vai deixar saudade a todos
aqueles que tiverem o prazer de trabalhar contigo. Agradeço-te pelo que me ajudaste a crescer
como jogador e também como pessoa,
agradeço por toda a alegria que tentaste
sempre transmitir dentro do balneário
mesmo quando as coisas não corriam da
melhor maneira. És e serás sempre um
ídolo para todos os leões e leoas que te
viram jogar e sobretudo para quem teve
o prazer de jogar a teu lado! Agora só
desejo que na tua nova aventura que tenhas o dobro do sucesso que eu desejo
para mim próprio, e que as redes dos guarda redes adversários não parem de abanar com os teus
golos. Obrigado Bas Dost, obrigado meu amigo»,
escreveu Bruno Fernandes.

E

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

D

1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
1
1

GM GS

0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
2
2

6
4
7
7
4
5
3
4
3
1
4
5
5
2
0
0
4
1

3
1
2
2
3
4
4
3
5
2
4
2
8
2
2
4
7
7

30/08 Moreirense 14:00 Portimonense
Belenenses SAD 16:15 Boavista
31/08 CD Aves 11:30 FC Famalicão
Paços de Ferreira 11:30 Marítimo
Sporting 14:00 Rio Ave
Gil Vicente 16:30 V. Setúbal
01/09 CD Tondela 11:00 Santa Clara
FC Porto 13:30 V. Guimarães
SC Braga 16:00 Benfica

P

1-SC Covilhã
9
2-FC Penafiel
6
3-Farense
6
4-GD Chaves
6
5-Benfica B
6
6-Nacional
5
7-Académico de Viseu 5
8-Académica OAF
4
9-Feirense
4
10-FC Porto B
4
11-CD Mafra
4
12-Leixões
4
13-Vilafranquense
3
14-Estoril Praia
3
15-CD Cova Piedade 3
16-Varzim
2
17-UD Oliveirense
1
18-Casa Pia
0

Bruno Fernandes: «És

V

4ª Jornada

V. Setúbal 0-0 Moreirense
Rio Ave 5-1 CD Aves
Benfica 0-2 FC Porto
Boavista 1-1 Paços de Ferreira
Santa Clara 0-0 Belenenses SAD
Marítimo 2-3 CD Tondela
Portimonense 1-3 Sporting
Gil Vicente 1-1 SC Braga
V. Guimarães 1-1 FC Famalicão

O

15

Zé Luís isolado no topo dos goleadores e com média assinalável
O golo apontado por Zé Luís no clássico com o Benfica no Estádio da Luz permitiu ao
avançado do FC Porto ascender à liderança isolada da lista de goleadores da Liga, com
quatro remates certeiro. O avançado cabo-verdiano descolou de Pizzi e do iraniano Taremi, que na véspera apontou três golos na vitória do Rio Ave sobre o Desportivo das Aves
por 5-1. À terceira jornada, Zé Luís soma 241 minutos no campeonato, o que lhe confere
uma média de um remate certeiro a cada hora de jogo, registo alavancado pelo hattrick
assinado na receção ao V. Setúbal, na 2.ª jornada da Liga.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 28 août, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
2
1
0

0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3

5
5
6
4
4
4
2
4
3
4
4
4
4
3
4
1
1
2

0
3
5
5
6
1
0
4
2
4
4
4
3
4
7
2
4
6

3ª Jornada

4ª Jornada

Benfica B 2-1 UD Oliveirense
Académica OAF 1-2 GD Chaves
Feirense 0-0 Académico de Viseu
FC Penafiel 3-0 CD Cova Piedade
SC Covilhã 1-0 Vilafranquense
Farense 1-3 FC Porto B
Nacional 0-0 CD Mafra
Varzim 0-1 Leixões
Casa Pia 0-1 Estoril Praia

31/08 Leixões 6:00 Feirense
FC Porto B 11:00 Casa Pia
Vilafranquense 11:00 Nacional
CD Cova Piedade 13:15 Benfica B
01/09 Estoril Praia 6:15 Varzim
CD Mafra 11:00 Académica OAF
	UD Oliveirense 11:00 Farense
GD Chaves 13:15 FC Penafiel
A. de Viseu 13:15 SC Covilhã

Major League
Soccer 2019
GRUPO ESTE

1-Atlanta United
2-Philadelphia Union
3-New York City FC	
4-NY Red Bulls
5-DC United
6-NE Revolution
7-Toronto FC	
8-Impact Montréal
9-Orlando City
10-Chicago Fire
11-Columbus Crew
12-FC Cincinnati

GRUPO OESTE

1-Los Angeles FC	
2-Real Salt Lake
3-Seattle Sounders
4-LA Galaxy
5-Minnesota United
6-SJ Earthquakes
7-FC Dallas
8-Portland Timbers
9-Sporting KC	
10-Houston Dynamo
11-Colorado Rapids
12-Vancouver Whitecaps
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27
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15
14
13
12
10
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9
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19
13
12
13
12
12
11
11
9
9
7
6

3
6
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5
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7
9
6
3

5
4
7
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6
5
7
4
7
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9

9
8
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10
9
10
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19

3
10
8
11
9
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10
11
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14
14
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46
51
48
47
36
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30
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