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Museu de Salazar:

Oportunidade perdida

O Canadá, mais propriamente a
sua província do Québec e a cidade de Montreal, perderam no
passado mês de Agosto, uma das
grandes oportunidades,...
José Costa

Ver página 2

Nós

uma excelente ideia

António
Pedro Costa

A autarquia socialista de Santa Comba Dão deseja criar um
Museu de Salazar. A iniciativa
revela grandeza, porque Salazar
não desejaria criar...
Ver página 5
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nova
estrela,
Ari Skye

Gala das Quinas

514.563.1211 | aquinta.ca

Jorge Matos

os emigrantes

A partida é uma coisa complicada, disso todos nós emigrantes,
temos uma experiência mais ou
menos presente e nem sempre
de boas recordações.
Ver página 7
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Uma

14

Adeus Keizer

10

Chris Pires,
um homem de
grandes valores
na comunidade
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Furacão Dorian faz cinco mortos nas Bahamas
Cinco pessoas morreram nas Ilhas Abacos, nas Bahamas, devido à passagem do furacão Dorian, noticia a CNN. A informação foi revelada pelo primeiro-ministro Hubert
Minnis, esta segunda-feira.
“Estamos no meio de uma tragédia histórica”, referiu Minnis. “O furacão Dorian ainda
está a atingir a ilha de Grande Bahama e permanecerá lá por muitas horas”, acrescentou.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
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Oportunidade

perdida

texto:
José Costa

O

Canadá, mais propriamente a sua província
do Québec e a cidade de Montreal, perderam no
passado mês de Agosto, uma
das grandes oportunidades,
daquelas que só os países que organizaram
grandes eventos futebolísticos, como campeonatos do Mundo ou Europa, já viveram.
É que em Montreal estiveram várias figuras do
futebol mundial como Dunga, Cafu, Rivaldo e
Djalminha, entre outros que se juntaram a jogadores do Montreal Impact, também eles verdadeiras
lendas do “desporto rei” como Drogba, Tony (jogador da selecção canadiana 1997-2007) e Carli-

mente através de colóquios ou participação dos
jogadores em conferência com o propósito de elevar o interesse do povo canadiano pelo futebol,
que poderia e deveria ter realizado.
Em suma, nunca é demais referir que esta foi
uma verdadeira oportunidade perdida para os canadianos que, para além de terem tido a oportunidade de ver verdadeiras “estrelas” do desporto rei
ao vivo, também não souberam partilhar as suas
experiências…
Não poderia terminar este meu artigo de opinião
sem fazer uma referência ao meu sobrinho Leonardo Ramalho, um guarda redes de “mão cheia”
como se diz na gíria futebolística. Leo, como é
conhecido no meio futebolístico do Canadá viu o
seu sonho realizado ao atuar durante 90 minutos
em defesa da baliza do seu país de nascimento, o
Brasil, defendendo com afinco e valentia os re-
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nhos Paraíba.
E quando digo que Montreal perdeu a oportunidade foi porque não se viu na imprensa canadiana,
ou mesmo na luso-canadiana, referência real a este
acontecimento. Aqui, para além da concentração
destes jogadores que, por si só já é bastante significativa, também ninguém aproveitou a ocasião
para fazer entrevistas e colocarem-nas em “carteira” para ir publicando ao longo das edições.
Este encontro de ex-campeões do “desporto rei”
serviu para “adoçar” a boca aos adeptos canadianos para o grande evento futebolístico que se avinha no país: o Campeonato do Mundo de 2022.
Para isso, nada melhor do que um jogo entre Brasil e Montreal Impact, cuja categoria é inquestionável, para lançar alicerces e mostrar ao Canadá
que o evento que vai organizar é de uma responsabilidade tremenda, acrescida pelo facto de ser
um país onde, ainda, o futebol não conquistou o
coração de todos os canadianos.
Assim, com o empenhamento de Christian Prevost e Tony Canadense e com apoio do Fairmont
Le Reine Elizabeth e da BMW Laval, conseguiu-se realizar um jogo, no Estádio Saputo, casa do
Montreal Impact, clube canadiano que atua na
Liga Profissional Norte Americana de Futebol.
Estranho foi também a Federação Canadiana de
Futebol, que também deixou passar em claro o
evento, não se associando ao mesmo, nomeada-

mates de ex-jogadores que fizeram a história no
Montreal Impact, como António Ribeiro, Greg
Sutton, Eduardo Sebrango, Hassum Câmara, Fred
Moojen e, claro, Drogba. Para ele um abraço forte
e uma palavra: és um campeão e só tenho pena,
como jornalista da área desportiva com 35 anos de
carreira, nunca te ter podido ajudar. Escolheste o
Canadá como pais de opção para viver, se tivesses
escolhido Portugal, aí era na altura garantido um
lugar numa das equipas da 1ª Divisão Nacional,
não tenho dúvida a julgar pela qualidade futebolística que tens e que tive o prazer de testemunhar
aquando da minha visita a esse maravilhoso país.
Para finalizar uma palavra para a BMW de Laval
e para Tony Canadense e Christian Prevost que
praticamente sem apoios oficiais, tiveram a coragem de levar para a frente o evento que levou até
ao Canadá grandes “estrelas” do futebol mundial.

Claudia Arruda
e Armenia Teixeira
ADVOGADAS

ArrudA teixeirA inc.
28, rue notre-dame est, suite 302
Montreal, Qc, h2y 1B9
info@atlegal.ca
T.: 514 375-2338 F.: 514 375-2339
4999, boul. saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3M8
Fax: (514) 624-8632

Ryanair quer despedir tripulantes por incumprimento dos serviços mínimos
A informação, confirmada à Lusa pela presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Luciana Passo, foi avançada pelo diário ‘online’ Observador. Luciana Passo disse à Lusa
que a nota de culpa, visando o “despedimento com justa causa”, foi recebida na quarta-feira pelos 12
trabalhadores portugueses, acusados pela Ryanair de terem falhado os serviços mínimos durante a
greve ocorrida entre 21 e 25 de agosto. “Serviços mínimos que a própria empresa arranjou”, afirmou
a sindicalista, considerando tal procedimento uma “ilegalidade enorme”, uma vez que os trabalhadores visados cumpriram os serviços mínimos decretados pelo Governo.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Peso

democrático do
texto:
jorge correia

A

tualmente são notórias as alterações climáticas e negá-las é
sintoma de pura ignorância
conjugada com irresponsabilidade moral,
pois causam cada vez mais prejuízo material
e humano por todo o mundo.
Em Portugal, com eleições à porta, é inegável a
atenção que se deve dar a este tema em especial
quando Portugal é particularmente vulnerável
em várias situações: linha costeira, poluição,
recursos hídricos nomeadamente água potável,
desflorestação que causa erosão nos solos, extremos climáticos entre calor, frio, tempo seco
ou chuvoso.
Ao eleitor cabe estar informado e ser exigente
com os seus agentes e representantes democráticos na elaboração de medidas preventivas e/
ou de correção.
Por exemplo, circulando pelo interior do país,
vastas áreas estão desnudadas de qualquer árvore ou mesmo arbusto alto, resultado dos incêndios que assolam o país.
É possível ver agora com definição os contornos de certas serras ou montes; o castanho assume preponderância sobre o verde que outrora
reinava sem rival.
Passeando pelas florestas, que agora se assemelham a pradarias, é por vezes quase impossível encontrar uma sombra sobre o sol abrasador.
Onde antigamente era fácil recolher a uma
sombra, para petiscar algo no final da labuta
que começava de manhã muito cedo para evitar o calor, é agora impossível de estar, mesmo
dentro de uma viatura.
Ao interior que foi o motor do desenvolvimento do país em tempos idos, fornecendo recursos
materiais e humanos, agora subsiste mal tratado, ignorado, exceto por alguns que por amor à
terra, ou simplesmente porque não têm alternativa ou porque se acomodaram, resistem estoicamente nas suas raízes.
Esses, também esquecidos pelo resto da coletividade, são por vezes sobrecarregados com exi-

Ambiente

gências descabidas ou desadequadas à sua realidade, e aos seus recursos financeiros também.
À reflorestação, ou pelo menos um plano de
reflorestação que envolvesse governo e privados, nada se vê que resulte em ações concretas,
eficazes e eficientes no terreno.
Deixando de lado movimentos caricaturais de
defesa do ambiente ou dos animais, que vivem
mais do espetáculo da novidade, reflexo de ternurentos vídeos de gatos e gatinhos, cães e passarinhos a fazerem coisas amorosas, é preciso
levar seriamente no campo democrático a relação do Homem com a Natureza, o equilíbrio
que se deve promover sem amputar o desenvolvimento humano e sem aniquilar os recursos
ambientais que promovem e sustentam a vida
animal e vegetal.
Cabe ao eleitor, repito, estar informado e exigir; cabe ao eleitor fazer ver que esse é um tema
importante, porque o é; cabe ao eleitor ser também agente de mudança na sua vida pessoal,
promovendo e aderindo a novos comportamentos e ações que sustentem a Natureza, tal como
ela nos sustenta a nós sem pedir nada em troca
para além do mínimo de atenção, carinho e responsabilidade.
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agenda comunitária

Festa de Na Sra. dos 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.
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Apreensão de quase 2 toneladas de cocaína bate novo recorde
Esta é a maior apreensão de sempre de cocaína na História da Guiné-Bissau”, disse o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária guineense, Domingos Correia. A PJ tinha anunciado a apreensão de
264 quilogramas de cocaína no âmbito da operação “Navarra”, que decorreu no norte do país, em
Cachungo e Caio, e que levou também à detenção de três colombianos, quatro guineenses e um
maliano. Nas declarações feitas aos jornalistas, durante a primeira apreensão, Domingos Correia
afirmou que a investigação prosseguia. Posteriormente, a PJ voltou a convocar a imprensa para
anunciar uma nova apreensão, no âmbito da mesma operação.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Autodestruição
texto: Hélio
Bernardo lopes

T

erminaram as férias cá
por casa. De resto, umas
férias que não foram assim tão longas, tendo já a companhia diária da minha netinha querida, agora com doze
anos e um dia. O que significa que regressou o
já conhecido conjunto de condições de perturbação no seio da vida cá de casa. Perturbações
marcadas, claro está, por grande amor. No meio
de tudo isto, Sócrates que continua no caminho
da sua autodestruição. A autodestruição de uma

imagem que já pouco ou nada vale junto da
enormíssima maioria dos portugueses.
Sem um ínfimo de lógica, José Sócrates determinou-se a vir a terreiro para supostamente se apresentar como um defensor da história do PS, tentando aparentar uma revolta muito íntima contra
alegadas tomadas de posição do atual líder do PS,
António Costa. Simplesmente, Sócrates não se dará
conta de que já ninguém o credita minimamente no
plano político. E até mais: é tal a sua falta de credibilidade política que, diga ele o que disser de crítico
sobre outrem, e será sempre este a, porventura, acabar por beneficiar. Será possível que José Sócrates
não perceba esta realidade tão objetiva?
Alega José Sócrates que António Costa, lá bem
no fundo, o que deseja é conseguir uma maioria
absoluta. Mas quem é que gostaria de não almejar
um tal resultado? Portanto, trata-se de uma verdade
inútil de utilizar como arma de arremesso político.
De igual modo aponta que António Costa não
para de maldizer das maiorias absolutas. Ora, a
realidade não é esta. O que o líder do PS disse, na
sua entrevista ao EXPRESSO, foi que os portugue-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4ª-feira, 4 de SETEMBRO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Animais Anónimos
5:40 Especial Artistas
Portugueses pelo Mundo
6:23 Lusa Music Box
6:59 Design PT
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:43 Penha Garcia
Turismo em Rede
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Portugal Mais Perto
16:27 Penha Garcia
Turismo em Rede
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:49 Museu Coa
Atelier d´Arquitetura
21:16 Joker
22:01 Notícias do Atlântico
23:02	Água de Mar
23:44 Vieira da Silva
Grande Entrevista
0:37 Histórias da Terra e da Gente
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 5 DE SETEMBRO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:45 Cracóvia
Portugueses pelo Mundo
6:30 Lusa Music Box

7:00 Design PT
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00	Zig Zag
9:30	Zig Zag
9:45 Turismo em Rede
12:30 Portugal em Direto
13:45 Europa Minha - Best Of
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:15 Turismo Militar
16:30 Turismo em Rede
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Atelier d´Arquitetura
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	Água de Mar
23:45 Fatura da Sorte
0:15 Grande Área
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 6 de SETEMBRO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:00 Quito
Portugueses pelo Mundo
6:45 Lusa Music Box
7:00 The Home Project
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:45 Turismo em Rede
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo

4ª-feira, 4 de SETEMBRO
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, 5 de SETEMBRO
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

RTP3 / RTP Açores
Jornal da Tarde - Açores
1ª Fila
RTP3 / RTP Açores
Notícias do Atlântico
As Novas
Viagens Philosophicas
17:00	Inesquecível
18:30 Biosfera
19:00 As Receitas Lá de Casa
20:00 Telejornal Açores
20:40 Atelier d´Arquitetura
21:05 Outras Histórias
21:50 Filhos da Nação
22:10 O Sábio
23:00 2077 - 10 Segundos
Para o Futuro
23:50 Hora dos Portugueses
00:00 Notícias do Atlântico
00:25 As Novas
Viagens Philosophicas
00:55	Inesquecível
02:30 Biosfera
02:50 As Receitas Lá de Casa
04:00 Telejornal Açores
04:35 Atelier d´Arquitetura
05:05 Outras Histórias
6ª-feira, 6 de SETEMBRO
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, 4 de SETEMBRO
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, 5 de SETEMBRO
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

ses, objetivamente, não gostam de maiorias absolutas. Mas disse também que se recusava ali a tentar
analisar as causas desta realidade, ficando-se pelo
reconhecimento da mesma. Ora, isto é inteiramente verdade. Eu mesmo, por exemplo, ainda não sei
se irei votar PS ou Bloco de Esquerda. Propendo
para a posição de Ana Gomes, que disse já ver com
alguma preocupação uma maioria absoluta, neste
caso, do PS.
Por fim, José Sócrates deve ter em conta alguns
dados que marcam a sua imagem perante os portugueses. Por um lado, ele é o único Primeiro-Ministro da III República que não foi condecorado pelo
Presidente da República. Por outro lado, ele está
já hoje acusado pelas autoridades judiciais competentes, aguardando o desenrolar do caso em que se
encontra envolto. Não se trata, claro está, de uma
condenação, mas do que também se trata é de uma
singularidade na História da III República. E depois, ele acabou por conduzir Portugal e os portugueses a uma situação que só não se materializou
numa desgraça social estratégica porque PS, Bloco
de Esquerda, PCP e Verdes tiveram o bom senso e a
coragem de gerar a solução que hoje tão apreciada
é pela esmagadora maioria dos portugueses.
Com as recentes considerações de José Sócrates, a
que raríssimos portugueses terão dado um mínimo
de atenção e um ínfimo de credibilidade política,
o que este nosso concidadão acaba por conseguir
é continuar a autodestruir a sua imagem e a sua já
parquíssima credibilidade. Custa perceber que José
Sócrates não se dê conta de que o que possa escrever, ou dizer, já nada representa junto dos portugueses.

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

6ª-feira,6 de SETEMBRO
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, 4 de SETEMBRO
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, 5 de SETEMBRO
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, 6 de SETEMBRO
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

Rumor. Apple está prestes a lançar novo produto
É sabido que a Apple sempre se mostrou interessada em projetos de Realidade Aumentada e chegaram até a circular rumores sobre um alegado modelo de óculos inteligentes. Porém, os rumores têm
feito parecer que estes óculos se tratam de um projeto em desenvolvimento sem fim à vista, com o
site MacRumours a ter vindo recentemente a público afirmando que podem estar mais próximos do
que seria de esperar. A publicação terá investigado uma versão em desenvolvimento do próximo sistema operativo para iPhones – o iOS 13 e testes destes óculos de Realidade Aumentada mas, claro,
trata-se de especulação. A Apple apresentará os novos iPhones no dia 10 de setembro... Paciência.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Museu

de

Salazar:

texto: Ricardo
Araújo Pereira

A

autarquia socialista de
Santa Comba Dão deseja criar um Museu
de Salazar. A iniciativa revela grandeza, porque Salazar
não desejaria criar uma autarquia socialista
em Santa Comba Dão.
Os amores não correspondidos são sempre comoventes. No entanto, é possível que este raciocínio não esteja correto: se soubesse que a autarquia socialista quereria criar o Museu de Salazar,
talvez Salazar não tivesse nada contra autarquias
socialistas. É como se costuma dizer: o ódio nasce da ignorância, e provavelmente Salazar não
gostava de socialistas apenas por não os conhecer
bem. Pessoalmente, há muito que sou favorável
à criação de um Museu de Salazar. Mais precisamente, desde 1928. Creio que já nessa altura
Salazar merecia um museu, onde ele pudesse figurar, devidamente empalhado, para alegria de
todos. E julgo, aliás, que a ideia do Museu de Salazar peca por defeito. Devia ser criada uma grande Disneylândia do fascismo, em que os visitantes pudessem encontrar diversões tais como viver
duas horas nos calabouços da PIDE, frente a um
inspetor munido de um martelo, ou passar uma
tarde na frigideira no campo de concentração do

uma excelente ideia
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Tarrafal; onde fosse possível denunciar amigos bém deste ponto de vista, a criação de um Museu
e conhecidos (aproveitando a experiência obtida de Salazar é extremamente pedagógica.
junto do botão “denunciar”, das redes sociais),
vestir a farda da bufa e fazer piqueniques em que
uma sardinha dá para três. Além disso, iniciativas
deste tipo resolvem um problema antigo: como
taxar a estupidez? Muitas vezes se lamenta: “Ah,
se a estupidez pagasse imposto...” Pois bem, cobrar bilhetes para o Museu de Salazar pode ser
finalmente um modo eficaz de sacar dinheiro a
idiotas.
Por outro lado, a criação do Museu de Salazar
gera confusão, e eu sou um velho apreciador de
confusões. Por exemplo, todos os saudosistas do
Estado Novo, até aqui estridentemente receosos
de que o poder socialista criasse em Portugal uma
Venezuela, afinal tinham razão: por causa de um
socialista, Portugal passa a ser um país em que,
tal como na Venezuela, se idolatram ditadores.
Não deve ser fácil, para um salazarista, ver-se na
posição de ter de agradecer a um socialista uma
linda homenagem ao doutor Salazar.
Do lado socialista também haverá confusão, de
certeza. O PS assinalou – e bem – que a escolha
de André Ventura para a autarquia de Loures era
significativa do posicionamento ideológico de
Passos Coelho, pelo que agora irá – até aposto –
assinalar que a manutenção da confiança política
no autarca de Santa Comba é significativa do posicionamento ideológico de António Costa. Tam-
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Nome de pintora Vieira da Silva une Portugal e França em rua de Paris
A rua “é um gesto muito importante da cidade de Paris e do 14º bairro, já que Vieira da
Silva viveu perto daqui durante décadas e, portanto, é normal e também uma ocasião feliz
que aconteça este reconhecimento.
É um gesto muito bonito de amizade franco-portuguesa, que ela encarna maravilhosamente”, disse Florence Mangin, embaixadora da França em Portugal, em declarações à
Lusa após a cerimónia no 14º bairro.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Chris Pires um homem de
Grandes Valores narua C
omunidade
Beaubien perto da St-Michel, e para finalizar
texto: Sylvio
Martins

Carneiro: Carta Dominante: Ás de Copas, que
significa Princípio do Amor, Grande Alegria.
Amor: Não seja egoísta, pense nos sentimentos das
outras pessoas. Proteja as suas emoções tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte e então
sim, será feliz! Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda com
os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como
gere as suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa
com quem sonhava há algum tempo poderá surgir
inesperadamente. Aprenda a escrever novas páginas
no livro da sua vida! Saúde: O seu nível de cansaço
encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais horas. Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir
uma proposta há muito aguardada.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

esta vida bem recheada, ele trabalhou no restaurante Sizzle no 7300 Boul. Maurice-Duplessis.
nova geração está pou- Hoje em dia a vida de Chris Pires mudou comco a pouco a entrar no pletamente. Ele é um pai sensacional e tem uma
mundo dos negócios. linda pérola ao seu lado. Uma oportunidade lhe
Alguns precisam de um pou- chegou às mãos e decidiu embarcar no barco e
co de ajuda para iniciar uma
nova carreira, outros a ajuda
chega em qualquer tempo.

A

Gémeos: Carta Dominante: 8 de Espadas, que
significa Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita calma e compreensão. Saúde:
Momento estável, aproveite para descansar. A Vida
espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco propício para investimentos em grandes proporções.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo: Carta Dominante: o Mágico, que
significa Habilidade. Amor: Os seus filhos sentem a
sua falta, dê-lhes mais atenção. Seja um bom professor, eduque para que os mais jovens tenham uma
profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro:
Fase equilibrada, sem alterações de maior.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
Leão: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: A sua vida afetiva beneficiará
desta sua fase mais sentimental. A força e a humildade caminham de mãos dadas! Saúde: Nada o preocupará. Dinheiro: Não gaste as suas finanças em bens
desnecessários. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Virgem: Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor: Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade sentimental. Perdoe-se a si
próprio! Saúde: Não se medique, procure um médico.
Dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio, esta será
a melhor altura. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Balança: Carta Dominante: Rainha de Paus, que
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou
Fria. Amor: Não fique desatento ao que se passa à
sua volta. A força do Bem transforma a vida! Saúde:
Sentir-se-á em forma e sem preocupações. Dinheiro:
Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

viajar no mar dos negócios. Em pouco tempo
o lugar foi escolhido, 2468 Jean Talon Este em
Montreal e pouco a pouco organizou-se. O resHá 13 anos mais ao menos encontrei um jovem taurante abriu oficialmente a 1 de fevereiro de
que tinha tudo, um carro, uma carreira, uma na- 2017. E, desde a sua abertura o successo foi gamorada e ao mesmo tempo coloquei ele como ca- rantido. O restaurante tem uma boa mistura entre
a gastronomia portuguesa e italiana e é um restaurante onde podem trazer o seu vinho.
Há sempre bons especiais, tal como o especiais
do dia onde os preços são bastante accessíveis e
ao domingo com o frango e pasta à vontade com
um preço bastante interessante.
Chris Pires foi sempre um grande amador de
gastronomia e de cozinhar. Também ele gosta de
trabalhar nos restaurantes e a arte de bem servir
o seu cliente. Indiretamente ele elogiou o José
Manuel David do restaurante Casa Minhota, que
ele admira e acha que ele é um dos melhores na

Escorpião: Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho!
Saúde: Não cometa grandes excessos alimentares.
Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
Sagitário: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo. Uma personalidade
forte sabe ser suave e leve como uma pena! Saúde:
Cuidado para que possa evitar gripes e constipações.
Dinheiro: Neste campo nada o afetará.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Capricórnio: Carta Dominante: O Imperador,
que significa Concretização. Amor: Aproveite este
momento de boas energias para estar com o seu
companheiro. Saúde: Nada de preocupante nesta
área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O sucesso espera por si!
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário: Carta Dominante: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada. Amor: Para que a sua
relação permaneça estável, confie mais no seu amor.
Saúde: Evite comer tantos doces para não prejudicar
o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais seriamente
num projeto, se for esse o seu desejo.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não sofra por
antecipação, porque assim não viverá as alegrias e
felicidades de cada momento que passa. Dedique algum do seu tempo à vida familiar e social.
Saúde: Consulte o seu médico para que faça um check-up ao
seu organismo.Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais tarde.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

sal da semana com o seu carro, que era uma jóia.
Através dos anos ele trabalhou com o seu avô
Manuel Pires, bastante conhecido na comunidade, e administrava os seus imóveis, Bell Canada,
Banco de Montreal, Mercedes Benz, Tasca, e o
“famoso” restaurante Adega que era situado na

comunidade portuguesa.
Para finalizar podemos notar uma ementa bastante interessante e apreciada por todos os seus
clientes. Uma boa variação de pratos tal como
salmão, pasta com vários sabores, o famoso
frango à portuguesa, “duo de saucisses”, sardinhas, bacalhau e como sobremesa natas do céu.
Há sempre novidades todas as semanas, é só ir e
saborear tudo o que é bom de Portugal.
Bom appetite.

História de três gerações Skywalker que chega ao fim
O teaser conta com imagens das duas anteriores trilogias e desta trilogia. Uma forma de assinalar a
história dos Skywalker e destacar as personagens que ajudaram a transformar Star Wars numa das
sagas mais populares do mundo cinematográfico, mas também da ‘pop culture’. Seguem-se as imagens do novo filme e ouve-se a voz de Luke Skywalker (Mark Hammill).”Um milhar de gerações vive
em ti agora. Mas esta é a tua luta”, afirma. O teaser mostra a luta entre Rey e Kylo Ren, mas mais
importante do que isso (ou talvez não), pode-se ver a possível passagem de Rey para o Lado Negro.
Uma visão, um sonho ou um desfecho diferente do esperado para a heroína desta nova trilogia?
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Nós

os emigrantes

cabeça para pensar e coração para sentir as mais
variadas e diferentes emoções, é um pedaço das
nossas vidas que ficam para trás e além disso há
partida é uma coisa uma parcial ou total ignorância sobre o país que
complicada, disso to- nos espera.
dos nós emigrantes, te- Depois de uma despedida feita por vezes a cusmos uma experiência mais ou
menos presente e nem sempre
de boas recordações.
Verdade é sempre difícil deixar a nossa terra,
a escola que frequentámos em criança, os amigos que fizemos, e principalmente a família, os
nossos costumes e tradições que por vezes nos
embalaram e passaram a fazer parte da nossa história da vida.
Por isso a partida é sempre difícil e dolorosa,
até mesmo quando lá vamos de férias, à alegria
da chegada contrapõe-se a tristeza da partida, e to, cair num País desconhecido profundamente
à medida que os dias da partida vão chegando diferente do nosso não é fácil, às lágrimas da
o ambiente vai ficando mais tenso e sombrio às partida e ao sentimento da nostalgia durante a
vezes até se evitam que as pessoas saibam do dia viagem junta-se agora o mundo desconhecido
e hora em que de novo tencionam partir para o da chegada. Num ambiente estranho e ouvindo
país de acolhimento, mesmo tantas vezes com muitas vezes uma língua ignorada, os emigrantes
lágrimas nos olhos. Claro que tudo depende em sentem mais aperto de coração e não é caso para
grande parte do temperamento da pessoa e das menos, um choque emotivo e muitos se lhe fosse
amizades e afeições sobretudo da família e ami- possível teriam voltado para trás.
gos, no fundo a despedida mais ou menos pre- É tudo bom mas não há lugar nenhum que se
parada não deixa de ser um momento de sauda- possa comparar a nossa casa, grande verdade,
de intensamente vivida para quem parte e quem mas vamos ficando e vamos de vez em quando
fica. É normal que assim seja, fomos feitos com matar saudades.
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Foto da semana

texto:
jorge matos

A

Foto da semana

É sempre bom ir a Fall River e festejar em grande com amigos e familiares

Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de
festa cantam as nossas almas, Para a menina
Vera, uma salva de palmas!
Tenha tudo de bom, do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também.

ROSEMONT

montreal norte

NOVO NO MERCADO 10702 AV. DES LAURENTIDES

Este magnífico duplex está localizado numa das áreas mais procuradas
a 10 min do famoso Promenades Fleury! Incluindo 2 quartos no andar
de cima, cave terminada e um belo quintal! Esta propriedade é impecável! Ligue para nós já!

VILLERAY

o
d
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d

n
e
V

TRIPLEX VENDido A 102%
Do PReço em 10 dias

DUPLEX A VENDa 599,000$

ST FRANCOIS

5938 rua Cartier - Lindo duplex com 3 quartos no andar superior,
subsolo terminado e um belo quintal! Se você gosta de viver numa
vida de bairro típico, esta propriedade é para você!
Ligue para nós já!

VILLERAY
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V

COTTAGE VENDido A 116%
em 10 dias

multinível BUNGALOW À VENDa 310,000$

Linda casa renovada! Esta magnífica propriedade multinível vai encantá-lo com o seu estilo único teto catedral e um subsolo maravilhoso recentemente remodelado, cozinha e casa de banho renovadas e muito mais!
Localizado numa rua muita tranquila. VENDEDORES MOTIVADOS

ROSEMONT

ROSEMONT
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TRIPLEX VENDido a 93%
Do Preço em 26 dias

o
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V

ótima venda

o
d
i
d

n
e
V

vendido a 99%
do preço pedido

20 anos de experiência para melhor vos servir

Aumenta “taxa de rolha” de vinho comprado fora mas servido em restaurante
A taxa de IVA aplicável na compra de uma garrafa de vinho numa garrafeira, mercearia, supermercado ou espaço comercial equivalente é de 13%, mas a partir do momento em que o vinho é levado para o interior de um restaurante para
aí ser consumido (total ou parcialmente) há lugar à prestação de um serviço, como o abrir a garrafa, servir o vinho e
mantê-lo à temperatura adequada, que, segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira, paga IVA à taxa normal. “Ainda
que o restaurante permita que o cliente forneça a garrafa de vinho não deixa de fornecer um serviço”, precisa a AT numa
informação vinculativa agora publicada no Portal das Finanças adiantando que, neste tipo de situações, a “taxa de rolha”
corresponde à contrapartida do fornecimento desses serviços.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Uma nova estrela, Ari Skye
texto:
Francisca reis

A

ri Skye. Ariana Ianniciello, é uma jovem
artista cantora de 15
anos de Montreal, filha de
mãe portuguesa e pai italiano,
é gémea de seu irmão.
Ari, uma jovem excecional com uma voz de
anjo, cheia de talento, uma jovem muito generosa
para a sua idade. Não é uma adolescente comum,
ela canta em inglês, francês e italiano, fazendo
também parte do quadro de honra na sua escola
Lester Pearson High School em Montreal.
Ari cada vez mais ocupa o seu lugar no mundo
da música, chamou a atenção de várias medias sociais locais e nacionais, já teve destaque na Global
TV, Breakfast TV, ICI Télévision, MA tv, Panoram Italia, National Post, e amanhã quinta-feira
vai estar presente no meu programa Hora Açoriana da Rádio Centre-ville 102.3FM por volta das
18h15. Em 2016 aos 12 anos chegou à final do
Super Fantastico uma competição de canto italiano local. Em 2017 foi coroada a vencedora na

categoria infantil tendo ganho o voto do juízes e
do público. Desde a sua vitória foi convidada para
aparecer em vários eventos. Foi o destaque como
“Super Kid” na Global TV e em várias medias locais. Em outubro de 2017 foi convidada pelo Shriners Hospital for Childrens Canada para cantar o
hino nacional. Em novembro de 2017 foi convidada para o evento Share for Kids. Em janeiro
2018 foi coroada mais uma vez vencedora da organização de canto ANJO STAR. Em março 2018
apareceu em um episódio do MA tv da Videotron onde apresentou o seu novo single “LOOK
INTO MY EYES”. Em junho 2018 lançou o seu
primeiro single e vídeo escrito por Charles Vaccano “WARRIORS” - música sobre bullying que
captura a essência dos desafios enfrentados pelos
jovens. Na edição de outubro 2018 foi destaque
na famosa revista Italiana Panoram Italia e também na National Post. Em novembro de 2018 foi
escolhida para representar os Shriners Hospital
for Childrens Canada como embaixadora de pacientes no The PGA Tour realizado em Las Vegas,
Nevada.

Ariana participa em vários eventos e organizações de combate a várias doenças. Em Blainville
é a cantora do Hino Nacional da Armada Boisbriand e este fim de semana cantou o Hino Nacional no Saputo Stadium. apresentada por Carlos
Leitão. Ari não é apenas musicalmente talentosa
mas também uma pessoa que se conecta naturalmente e facilmente com as pessoas em geral e
com o público. Sem dúvida a nossa comunidade
precisa apoiar esta jovem, uma das sensações de
canto mais promissora de Montreal que tem con-
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quistado o respeito e a admiração dos fãs e profissionais do sector da sua província natal e nos
Estados Unidos da América. O jornal A Voz de
Portugal deseja a Ari Skye um brilhante futuro
musical.
Para mais informações pode entrar em contacto
com o seu gerente: charlesvaccano@hotmail.com.
Pode seguir a Ari no seu site ou por outras plataformas: Instagram@ariskye_official; Facebook
Ari Skye - Artist; Twitter@ariskyeofficial; You
Tube Ari Skye.
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Velozes & Furiosos 9: Charlize Theron
surge de novo visual em primeira imagem
A ciberterrorista estará de volta em Velozes e Furiosos 9 para enfrentar Dominic Toretto (Vin Diesel)
e companhia, após ter eliminado um dos entes queridos da família Toretto e fugido em Velozes 8.
Ainda não há muitos detalhes a respeito da nova edição da série, mas também retornam Helen Mirren e o diretor Justin Lin. Entre as novidades, estão John Cena e Michael Rooker. Velozes & Furiosos
9 estreia dia 21 de maio de 2020.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Mulher-Hulk, Ms. Marvel e Cavaleiro
da Lua vão ter séries no Disney+
Mulher-Hulk, Ms. Marvel e Cavaleiro da Lua vão
protagonizar novas séries em imagem real do Disney+, revelou o presidente da Marvel, Kevin Feige.
O anúncio foi feito na convenção D23, dedicada ao
universo Disney, que se realizou no passado fim de
semana na Califórnia. O serviço de streaming da

VELOZES E FURIOSOS: HOBBS E SHAW

Disney, que estará disponível nos EUA a partir de 12
de novembro, já tinha entre as apostas confirmadas
outras séries do Universo Cinematográfico da Marvel: “The Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision”, “Loki”, “What If?” e “Hawkeye”, com estreias
previstas entre 2020 e 2021.

para imprensa de 2001: Uma Odisseia No Espaço, aquela sensação de que estamos vendo
algo importante. É difícil assimilar quando
você está de frente com uma obra de arte, é
preciso de tempo para absorver todas as camadas do filme.
A irmã de Shaw está em apuros após encontrar
um vírus mortal e agora é perseguida pelo terrorista Brixton. Somente a união de Luke Hobbs e
Ian Shaw poderá salvar Hattie e O MUNDO! E
apesar das diferenças, vemos esses titãs unidos
contra o Superman negro, apesar de Elba ser menos sanguinário que o Clark Kent de Zack Sny-

QUANDO
cheguei AO
XAMÃ,
FUI
UM DESASTRE.
Meu
marido estava
se perdendo
no alcool, ele
era muito irresponsável
na casa e
ele se tornou
muito rude. Doeu-me que as crianças o vissem naquele estado, porque ele queria uma
boa educação para eles. Felizmente, o XAMÃ
realizou alguns rituais de cura e renascimento
para devolver paz e sanidade a ele e me sinto
muito feliz e satisfeito com.

Q

uando acabou a sessão de Velozes E
Furiosos: Hobbs E Shaw as luzes não
se acenderam, eu entendi o que o exibidor quis dizer: “calma pessoal, chegou a
hora de refletir tudo que vocês acabaram de
ver”. Nesta quarta-feira eu consegui entender
o que deve ter ocorrido na primeira sessão

Meu nome é
EDDIE PEREIRA e eu vim ao
XAMÃ INDIANO
porque na minha
tenra idade eu
estava perdendo
vitalidade em minha parte íntima.
Às vezes eu estava bem e às
vezes eu não podia ter intimidade
com a minha namorada. Eu vim e abençoei
DEUS porque minha ex estava fazendo coisas
más para mim para me ver errado. Agradeço
ao meu Deus tanto por me guiar e me ajudar a
acertar as coisas. OBRIGADO.

der.
Ao contrário de Christopher Nolan, que falha
miseravelmente ao tentar falar de amor e família em Interestelar, David Leitch deixa questionamentos que ultrapassam laços consanguíneos. The Rock e sua famíla em Samoa trazem
a sensibilidade da questão filosófica: o que é um
lar? Quando nos sentimos verdadeiramente em casa? A resposta cabe a cada
um, então você terá que ver o filme para
encontrar a sua. O trabalho foi facilitado para Leitch neste filme. Não há pessoa em Hollywood que mescle tão bem
o carisma e a brutalidade de Sylvester
Stallone e Arnold Schwarzenegger como
faz Dwayne Johnson, aliado a uma capacidade de atuar superior a essas duas
lendas do Cinema Brucutu. O filme ainda
conta com Jason Statham que a cada fala e ação
explode a pergunta do século na tela: “é crime
ser hétero?”. Para ele eu respondo não, ninguém
é mais mortal e perigoso que o ator que interpreta Shaw. As participações especiais secretas
chamam atenção e são um acerto fenomenal. O
agente da CIA que recruta The Rock (não falarei
quem é para não estragar) consegue deixar claro
qual é a intenção do filme e como ele deve ser
encarado.
Velozes E Furiosos: Hobbs E Shaw já nasce
como um clássico do Cinema Brucutu, apenas
aceitem! Bom filme de ação.

De um momento
para o outro meu
marido começou
a se afastar de
mim. Eu comecei
a tomar o oposto
em tudo. Na casa
a harmonia já não
existia, meus filhos
lutaram por tudo.
Até que eu decidi
visitar o XAMÃ e
através de uma revelação, percebemos que na parte de trás da
casa para a qual havíamos nos mudado havia
um boneco enterrado. Pela graça de DEUS, o
XAMÃ o destruiu e a má sorte nos tirou. FAM
SANTOS

Desde a morte de meu pai
há 4 anos, a
guerra entre
meu irmão e
eu começou
por causa da
herança que
o pai nos deixou. Ele queria se afastar
e ficar com
tudo usando
magia africana. Felizmente, eles me recomendaram a XAMÃ e ele desencadeou as forças
maléficas que estavam atacando e me prejudicando, da mesma forma que ele me ajudou
a fazer justiça. Imensamente grato ao XAMÃ.
KARIM FAKHOURY

Gui a do consumidor
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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, 4 septembre, 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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma

T.: 514.668.6281

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

Restaurantes

514.274.8553
514.849.9696

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

Receita do chefe ribeiro

4 2 1
8
3

Cataplana de peixes com mexilhão

2 7 5

1
2 4
8
9 6

3 7

6 2

4 8 6

1
4

9
5 1 7

CUPão de assinatura

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:
ingredientes:
500 g mexilhão; 600 g mistura de peixes para caldeirada; 2 c. de chá sal (+ 1
c. de café); qb pimenta moída; 3 dentes
de alho; 1 c. de sobremesa pimentão-doce; 2 cebolas; 1 pimento vermelho
200 g polpa de tomate
1 dl vinho branco
3 c. de sopa azeite
qb salsa ou coentros
500 g batata para cozer

preparação: 1. Se usar mexilhão fresco raspe as conchas e retire-lhe as
barbas. Lave e escorra bem, independentemente do mexilhão ser fresco ou
congelado. 2. Tempere a mistura de peixes com sal, pimenta, alho picado e
pimentão. Reserve. 3. Corte a cebola em rodelas finas. Limpe o pimento de
sementes e corte-o também em rodelas. 4. No fundo da cataplana disponha
os mexilhões e, por cima, os legumes preparados em camadas. Tempere
com sal e cubra com o peixe. 5. Regue com a polpa de tomate, o vinho branco e o azeite. Junte 1 ramo de salsa ou de coentros (ou de ambos) atado
e feche a cataplana. 6. Depois de ferver, cozinhe em lume brando durante
20 minutos, agitando de vez em quando. 7. Num tacho, coza as batatas em
água temperada com sal e sirva-as a acompanhar a cataplana.

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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Porsche lançará SUV maior do que o Cayenne
A Porsche tem atualmente na sua gama de modelos dois dos mais
bem sucedidos SUV de luxo da atualidade, o Macan e o Cayenne.
Mas o fabricante alemão não deverá ficar por aqui, preparando-se
para ampliar a sua oferta com novo automóvel no topo da gama,
para competir diretamente com BMW X7 e Mercedes-Benz GLS.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

FORMULA 2: ANTHOINE HUBERT
MORRE VÍTIMA DE UM ACIDENTE
Anthoine Hubert era uma das promessas nas camadas mais jovens e uma futura esperança do automobilismo moderno. Era membro da Academia de pilotos
da Renault, e nesta época de 2019 o piloto francês
já havia vencido por duas vezes na Fórmula. Nascido em 1996 na cidade de Lyon, na França, como a

grande maioria dos pilotos Anthoine Hubert começou
a sua carreira no kart. Em 2013 depois de ter recebido
um apoio da Federação Francesa do Automobilismo
conseguiu ingressar nos monolugares, para competir
na Fórmula 4 regional. Em 2014 disputou a Fórmula
Renault 2.0 tendo vencido por duas vezes no seu segundo ano de competição . Em 2016 disputou a Fórmula 3 europeia, antes da GP3 em 2017, correndo
pela ART Grand Prix, terminando na quarta posição
na classificação de pilotos. 2018 foi o grande ano para
Hubert. No ano de 2019 foi promovido para a academia
de pilotos da Renault, garantindo também um contrato com a BWT-Arden na Fórmula 2. Ainda em 2019
venceu a Sprint Race da Fórmula 2 em Mónaco e em
sua casa, na França. “Anthoine era um jovem brilhante.
O seu desempenho e conduta dentro e fora da pista
foram os de um verdadeiro cavalheiro e foi um prazer
e uma honra tê-lo em nossa Academia”, disse o chefe
da equipe da F1, Cyril Abiteboul. “Ele fará muita falta
em Enstone e Viry. O espírito dele permanecerá com a
equipe e correremos pela sua memória.”
Hubert era um grande talento que também trouxe
muita energia para o campeonato, às equipas e para
a Renault Sport Academy. À família enlutada desejo os
meus sentidos pêsames.
PAZ À SUA ALMA... Repousa em paz Anthoine.
Lazer para todos

Horizontais:
6. Alguém que tem nojo ou náusea (plural). 8. Ler, em
inglês. 9. Deteriorado, gasto (feminino, plural). 10. Criado pela ação do fogo. 11. Sexto signo do Zodíaco. 12.
Esporte praticado na neve. 14. Obejto de pouco valor.
16. Murro, soco. 19. Evento, em inglês. 20. Cebola, em
inglês (plural). 22. Piso, solo. 23. Assistente.
Verticais:
1. Antílope que vive na África (plural). 2. Auxiliar. 3. Ato
de aderir (plural). 4. Veículo usado na neve (plural). 5.
Tubulação usada para transportar gases. 7. Pele, em
inglês. 11. Cor do sangue. 13. Côco, em inglês. 15.
Conjunto de sarcedotes (plural). 17. Lugar onde usa-se
desodorante (plural). 18. Vulcão situado na Sicília (Itália). 21. Parte gorda do leite usada para fazer manteiga.

Honda Civic Type R
texto: José Caetano
Fotos: Gonçalo Martins

O

Civic é o Honda mais bem-sucedido,
facto que explica a longevidade do
modelo revelado, originalmente, em
1972. Até 2001, a marca nipónica inscreveu-o na categoria dos subcompactos. Depois,
coincidindo com a introdução da 6ª geração
e o aumento das dimensões, promoção do segmento B ao C, onde compete com compactos tanto das marcas generalistas como dos
fabricantes com posicionamento premium.
Diferencia-se pela imagem, sobretudo da carroçaria, que rompe com os cânones dominantes, ainda muito mais conservadores do que
progressistas!

O ponta de lança da gama é o Type R com motor
2.0 VTEC Turbo. Esta referência (obrigatória!)
entre os desportivos de tração dianteira inspirou
a conceção de versão nova. O Dynamic tem conteúdos exclusivos e pisca o olho aos fãs de carros
potentes e velozes.

O Dynamic encaixa-se entre as versões “Coupé” e “Berline” e reconhece-se muito facilmente
por dispor de spoiler dianteiro específico, caixas
dos retrovisores e frisos exteriores em preto e
jantes de 17’’, também pretas. No interior, como
mais-valia, revestimentos em pele com pespontos vermelhos. No equipamento e na imagem,
atrativo. Introduzindo-se o preço na equação de
compra, existem compactos mais competitivos.
No demais, Civic sem novidades! Na 10.ª geração do compacto, recorda-se muitos prós, poucos contras.
Na habitabilidade e na capacidade da mala,
Civic no topo da categoria, beneficiando do
comprimento acima da média (4,52 m). A posição de condução é baixa e o desenho do banco
proporciona-nos apoios de qualidade. Em con-

trapartida, precisamente devido à colocação dos
assentos, os acessos não são os melhores, tanto
nos lugares da frente, como nos de trás. A visibilidade traseira é sofrível, penalizada pela forma
da secção posterior da carroçaria. No equipamento de série, nota (muito) mais positiva, como
a tecnologia Sensing de série. O pacote integra
quase duas mãos cheias de assistências à condução, dos alertas de colisão dianteira ao de transposição involuntária da faixa, da monitorização
dos ângulos mortos nos retrovisores ao cruise
control ativo.
Muito recentemente, a Honda comprometeu-se
com a eletrificação integral da gama até 2025,
mas o Civic X ainda não é beneficiário da estratégia, mesmo assentando em plataforma nova,
moderna e, mais importante, competente, inde-

pendentemente do facto de contar com suspensão
adaptável, com dois modos de amortecimento:
Dynamic e Normal. A versão à prova dispensa-a, mas a ausência do programa não belisca a dinâmica do automóvel, excecional. O Honda tem
tato desportivo – elogie-se, por exemplo, a direção, precisa e rápida –, característica que combina com a imagem da marca e nunca compromete
o conforto de rolamento, exceto circulando-se
sobre pisos (muito) irregulares. Mas, mais do
que a suavidade, impressionam a estabilidade
e a agilidade, vide o comportamento em curva
quase inabalável nas transferências de massa, até
quando conduzimos depressa.
Na Honda, antes de aceleração a fundo no programa de eletrificação do automóvel, primeiro
com as tecnologias híbridas, depois com os sistemas de propulsão alimentados por baterias, recurso ao downsizing (diminuição da capacidade)
dos motores para travagem nos consumos e nos
gases de escape. O 1.0 VTEC Turbo posiciona-a
bem no segmento médio-inferior (C) e a versão
Dynamic, nova, por privilegiar a apresentação
desportiva, torna o Civic mais atrativo.

13

pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-299-1593

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

EMPREGOS

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

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

514-554-0213 ou 450-641-7389

Caixeiros, empregados de mesa, empregados 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.

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

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

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

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

F1: Charles Leclerc

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

Precisa-se de homens para
trabalhar em cozinhas com
experiência e bom salário
Joe
514-992-5067
Companhia especializada em
renovações de casa precisa de
homens com ou sem experiência,
Trabalho durante todo o ano.
514-321-0401

vence na

Bélgica

corrida. Alexander Albon foi o quinto na sua estreia na Red Bull, ultrapassando Sergio Perez na
última volta. No entanto ambos foram beneficiaharles Leclerc venceu dos pela posição de Lando Norris, que ocupou
a sua primeira corri- praticamente toda a corrida na quinta posição,
da na Fórmula 1, cor- mas parou na última volta com um problema no
tando a linha de chegada à
frente de Lewis Hamilton no
Grande Prémio da Bélgica e isto depois de ter
dominado todo o fim de semana, incluindo a
dobradinha logo no início da partida. Sebastian Vettel não terminou o pódio. Vettel parou primeiro nas boxes, seguindo vou ou não
vou da Mercedes, e não tinha ritmo suficiente
após o pit-stop de Leclerc – com a equipa instruindo o alemão a dar passagem.
Valtteri Bottas completou o pódio para a Mercedes na terceira posição, Max Verstappen não motor. Próximo encontro no fim de semana 6 de
completou a corrida depois de ter batido com setembro no G.P. de Itália.
Kimi Raikkonen após a largada, danificando a RESULTADOS FINAIS
sua suspensão na curva 1. Ao passar pela Eau 1-Charles Leclerc (Ferrari)
Rouge, o seu RB15 não fez a curva e foi dire- 2-Lewis Hamilton (Mercedes)
to contra as proteções. O carro de segurança foi 3-Valtteri Bottas (Mercedes)
chamado para que os fiscais retirassem o carro de 4-Sebastian Vettel (Ferrari)
Verstappen enquanto Carlos Sainz também tinha 10-Lance Stroll (Racing Point/Mercedes)
problemas com a sua McLaren, abandonando a
texto:
Hélder dias

C

necrologia

†

deodato arruda
1935 - 2019

Faleceu em Montreal, no dia 30
de agosto de 2019, com 83 anos
de idade, o senhor Deodato Arruda natural da Ribeira Quente,
São Miguel, Açores, esposo da
já falecida senhora Maria Estrela
do Couto. Deixa na dor seu filho
José (Normanda Coelho), suas
filhas Noémia (José Peixoto),
Délia (Gilles Fournier), Fátima
(António Soares), Glória (Serge
Beauséjour), Margarida (Joe Di
Giulio), Normenia (Ralph Daltizia) e Lúcia (Michel Marois). Seus netos/as, Bisnetos/
as, seus irmãos Manuel e João, sobrinhos/as, cunhados/as familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar ontem 3 de setembro de
2019 às 10h na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Repos St-François d’Assise. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que será quinta-feira 5 de setembro às 18h30. 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.

†

Artur Medeiros
1931 - 2019

Faleceu no dia 28 de Augusto
com 87 anos, natural da freguesia São Roque, São Miguel,
Açores. Deixa na dor sua esposa Sra. Maria do Carmo Machado, seus filhos/as Filomena
(António Almeida), Artur (Cidália Medeiros) Manuel, Carlos
(Sara Batista), Fátima (Luís
Branco). Seus netos/as Carla,
Renata, Suzi, Margarete, Rubben, Steven, Nadia, Fábio, Jason, Jessica, Rodrigo, Bianca.
Os seus bisnetos Mariana, Liliana, Bianca, e Frederico.
O funeral teve lugar quinta-feira 29 de agosto de 2019
em São Roque, Açores. A família quer agradecer a todos pelo o seu apoio e conforto neste momento muito
difícil. Que a sua alma descanse em Paz.

memorandum

MEMORANDUM
9º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes
Renovo a profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 9º ano,
em sufrágio pela sua alma,
que será celebrada sexta-feira, dia 13 de setembro
de 2019 às 18h30, na igreja Santa Cruz situada no
60, rua Rachel Oeste em
Montreal.
Agradeço antecipadamente a todas as pessoas que
se dignarem assistir a este
ato religioso.
Marido e filhos

Informe-se sobre os
nossos preços
a partir de 25$
por semana
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The Best: Ronaldo entre os três finalistas ao prémio de melhor do ano
Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira oficializado como um dos três finalistas ao prémio
The Best. O internacional português da Juventus surge numa lista de três nomes depois de
ter ajudado a Vecchia Signora a vencer o campeonato italiano e Portugal a vencer a Liga das
Nações. O avançado surge ao lado de Lionel Messi e de Van Dijk, sendo que o argentino é,
tal como o português, um crónico candidato a vencer este galardão. O defesa holandês, por
seu lado, já distinguido pela UEFA depois de ter vencido a Champions com o Liverpool, é, esta
temporada, talvez o favorito a vitória final.
Jornal a voz de portugal, edição de 4 de setembro de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Marcel Kaiser despedido do Sporting
Leonel Pontes assume liderança
José Costa
O técnico holandês Marcel Keizer deixou ontem o
comando técnico da equipa de futebol do Sporting,
ao rescindir o contrato por mútuo acordo, menos de
um ano após ter assumido funções, escreveu em comunicado o Sporting que teve de informar a CMVM
da rescisão contratual com o técnico. Keizer, de 50
anos, deixa o clube três dias depois de os ‘leões’
terem perdido por 3-2 na receção ao Rio Ave, em
jogo da quarta jornada da I Liga. O holandês tinha
contrato com o Sporting por mais duas épocas, até
30 de junho 2021, mas não chegou a completar um
ano no clube, ao qual chegou em novembro de 2018,
sucedendo a Tiago Fernandes que comandava interinamente a equipa, depois de o presidente Frederico
Varandas ter despedido José Peseiro. Em 2018/19,
o técnico conquistou dois troféus, a Taça da Liga e
a Taça de Portugal, conquistados em janeiro e maio,
respetivamente, e ambos em finais ganhas nas grandes penalidades diante do FC Porto. A equipa do
Sporting, que ocupa o quinto lugar da 1ª Liga, com
sete pontos, menos três do que o líder Famalicão, vai
ser comandada interinamente, segundo fonte ligada
ao Clube de Alvalade, por Leonel Pontes, que orientava a formação de sub-23 dos ‘leões’. Esta época
arrancou da pior forma para o Sporting, ao ser golea-

do no início de agosto pelo Benfica na Supertaça, por
5-0, e ao perder pontos em dois dos quatro jogos disputados na Liga NOS, na primeira jornada, em casa
do Marítimo (1-1), e na quarta, derrotado em casa
pelo Rio Ave (3-2). Com uma pré-época sem qualquer triunfo, o clube não deixou sair a ‘estrela’ Bruno
Fernandes (considerado o melhor jogador da Liga
em 2018/19), que assumiu ter tido uma oferta do Tottenham, mas vendeu Bas Dost (Eintracht Frankfurt),
e no último dia do mercado, Thierry Correia (Valência) e Raphinha (Rennes), emprestando ainda Diaby
ao Besiktas. Um dia antes do anúncio da saída do
Keizer, o do fecho das transferências, entraram Jesé
Rodriguez (por empréstimo do Paris Saint-Germain),
Boulasie (por empréstimo do Everton) e Fernando
(por empréstimo do Shakhtar Donetsk). Marcel Keizer chegou ao Sporting sem grande currículo, tendo
como ponto alto ter treinado a equipa principal do
Ajax cerca de seis meses, em 2017/18, antes de rumar ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.
João Félix estreia-se
a marcar na liga espanhola
João Félix estreou-se a marcar na liga espanhola e
em jogos oficiais pelo Atlético Madrid, neste domingo. No encontro com o Eibar, no Wanda Metropolitano, o internacional português só teve de encostar
a passe de Diego Costa.

Famalicão continua na liderança da Liga NOS

Benfica

goleia em

Braga

texto: José Costa

A

ntes da paragem da Liga NOS, por
duas semanas, devido a compromissos
da seleção nacional que vai disputar
dois encontros a contar para o apuramento do
Campeonato da Europa de 2020, o Benfica goleou em casa do Sporting de Braga, a equipa
local, por 4-0, subindo ao segundo lugar da 1ª
Liga de futebol, num jogo referente à quarta
jornada em que Pizzi ‘bisou’ e beneficiou de
dois autogolos.
A vitória ‘encarnada’ começou
a desenhar-se aos 25 minutos,
quando Pizzi converteu uma
grande penalidade, com o jogador a ‘bisar’ aos 47, passando a liderar a lista de melhores
marcadores com cinco golos. Os
dois restantes golos do Benfica
foram anotados por atletas bracarenses na sua própria baliza
(Bruno Viana, aos 51 e Ricardo
Esgaio, aos 73), os dois primeiros autogolos na presente edição
da prova. A vitória permite ao
Benfica ascender ao segundo
posto com nove pontos, os mesmos que o FC Porto, terceiro, e a um do comandante Famalicão, enquanto a equipa de Braga é
apenas 13.ª com quatro pontos. Quem continua
a surpreender é o líder Famalicão que não cede
pontos. Desta feita, diante o Desportivo Aves,
fez jus à sua condição e venceu por 3-2, impondo o seu futebol em terreno alheio, assumindo o
primeiro lugar da classificação, isolado. A ronda
ficou ainda marcada pelo desaire (que resultou
no despedimento do treinador leonino, ver peça
sobre Sporting) dos ‘leões’ diante o Rio Ave, derrota por 3-2, num jogo em que os vila-condenses
beneficiaram de três grandes penalidades. Num
desafio atípico, o Sporting começou a perder, mas
Bruno Fernandes logrou empatar a contenda, com
Luiz Phellype, cheio de oportunidade, a colocar o
Sporting na liderança do marcador. Mas mais dois

Gala

A

das

Quinas

Gala Quinas de Ouro 2019 premiou esta
segunda-feira os melhores portugueses
e portuguesas do futebol, do futsal e do
futebol de praia, que se destacaram durante a
temporada passada, numa cerimónia realizada
no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.
A organização do evento foi, uma vez
mais, um trabalho conjunto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e do Sindicato
de Jogadores Profissionais de Futebol
(SJPF).
CR7, que falava após a atribuição do
galardão entregue por 11 crianças, salientou ser um privilégio estar rodeado pelos
mais novos e relembrou ainda o Sporting. “Este
mundo está tão rápido, com as redes sociais, pela
imprensa que têm sido uma selvajaria. Foi um ano
extremamente complicado a nível pessoal. Nunca

e cola-se ao

FC Porto

penaltis e consequente expulsão de Coates (foi ele
que cometeu os três penalties), deitou por terra o
esforço leonino na conquista dos importantes três
pontos. Perante o futebol apresentado, o Sporting
continua a confirmar de que falta algo ao grupo
de trabalho, pois sempre que está numa posição
de liderança, deixa cair a fasquia com os jogadores a mostrarem um nervosismo que não é normal
em equipas profissionais. Por seu turno, FC Porto
que recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por
3-0, numa partida bastante difícil e algo atribulada com os vimaranenses a
terminarem o encontro com
menos dois jogadores na sequencia de outras tantas expulsões. Marega, com dois
golos e Marcano, foram os
marcadores de serviço. Mercê desta vitória, os dragões
subiram ao segundo lugar
do campeonato, enquanto
os vimaranenses que ficaram reduzidos a 10 elementos logo aos 45 segundos de
jogo, após expulsão de Tapsoba por falta sobre Marega,
não conseguiram encontrar
o antídoto para travar os da
casa. O maliano acabou mesmo por ser a grande
figura do jogo, com um ‘bis’ (14’ e 90+3’). Marcano (90+2’) apontou o outro golo dos ‘dragões’,
numa altura em que os vimaranenses tinham apenas nove jogadores em campo, por força da expulsão de Davidson. Nas restantes partidas não
houve nada a registar de anormal, tendo as formações da casa mantido a sua supremacia sobre
os adversários, vencendo ou cedendo o empate,
exceção feita ao Belenenses SAD que perdeu por
1-0 diante o Boavista, no Estádio Nacional e ao
Paços de Ferreira que perdeu por igual resultado
diante o Marítimo, em casa.
O campeonato nacional vai agora parar por
duas semanas para dar lugar aos encontros da
Selecção nacional que luta pelo apuramento
para o Campeonato da Europa de 2020.

se deixem influenciar pela imprensa. Não deixem
que ninguém vos puxe para baixo. Pensem que
um dia vão ser alguém na vida. Foi o que fiz. Não
posso deixar de referir que o Sporting merece um
premiozinho. Para a próxima”, disse Cristiano Ronaldo. Numa cerimónia que atribuiu 20
galardões, o presidente do Benfica, Luís
Filipe Vieira, aquando da entrega de melhor equipa do ano, apontou o foco para a
formação encarnada. “Este prémio reconhece a mudança de paradigma iniciado
com Rui Vitória e continuado pelo nosso
treinador Bruno Lage. O Benfica, pelo
campeonato que ganhou, foi efetivamente o melhor e tinha oito jovens do Caixa
Futebol Campus. Garantimos à FPF que
vamos continuar a apostar nos jovens como temos
feito até agora. Dedico este prémio a toda a família
benfiquista, que arrastou a equipa para a conquista
do título nacional”, afirmou.
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Renato Sanches: «Estive perto de voltar ao Benfica, mas não aconteceu»
Depois de três épocas ligado ao Bayern de Munique, Renato Sanches mudou-se neste mercado para
França, mais concretamente para o Lille. Esta segunda-feira, num evento promocional de uma marca
desportiva, o internacional português justificou a mudança e revelou que esteve perto de se mudar para o
Benfica… mais do que uma vez. «Cada jogador procura o melhor para si. Eu procuro ser feliz. No Bayern
achei que era o momento de mudar de ares e ser um jogador mais importante noutra equipa», afirmou
aos jornalistas. «Benfica? Estive perto de voltar, mais do que uma vez, mas não aconteceu. Nunca direi
não ao Benfica. (…) Em Portugal, na minha cabeça e no meu coração só tenho o Benfica», prosseguiu.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 4 septembre, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Portugal com os olhos no Euro 2020
Ferro e Podence chamados à Seleção
texto:
José Costa

O

defesa Ferro e o avançado Daniel Podence
foram as grandes novidades no primeiro treino de
Portugal de preparação para
o jogo de sábado na Sérvia,
de qualificação para o Europeu de futebol de
2020.
Além dos dois estreantes, Fernando Santos contou com todos os outros 23 convocados, numa sessão que foi aberta à comunicação social nos primeiros 15 minutos e
contou com a presença do presidente da
Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.
O treino começou com uma pequena palestra
do selecionador nacional, seguindo-se um período de exercícios com e sem bola.
Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja, depois, até à Lituânia, onde joga
no dia 10 de setembro, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento
direto para o próximo Europeu.
No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).
Apesar dos empates caseiros, Rúben Neves
lembrou que Portugal ainda só depende de si
próprio para alcançar a qualificação direta para
o Euro2020 de futebol e assumiu o objetivo de
vencer na Sérvia e Lituânia, nos próximos jogos
do Grupo B.
“Sabemos que são dois jogos importantíssimos
para nós. Vamos jogar para ganhar. Sabemos que
tudo ainda depende de nós e que, se estivermos
ao nosso melhor, podemos vencer esses dois jogos. Se estivermos no nosso melhor, somos uma
equipa muito difícil de bater”, afirmou Rúben
Neves.
O médio do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes
do primeiro treino da seleção nacional na Cidade
do Futebol, em Oeiras.
“A Sérvia é uma equipa recheada de bons jogadores. Tem uma geração muito boa. Sabemos
que vamos jogar num campo muito difícil, mas
vamos tentar impor o nosso jogo e controlar o

Prémios

entregues na

Gala

das

jogo com e sem bola”, referiu Neves.
O jogador de 22 anos frisou que Portugal quer
chegar à fase final do próximo campeonato da
Europa através da qualificação direta, apesar de
ter garantido, pelo menos, um lugar no ‘play-off’, via Liga das Nações.
“Nem nos lembramos disso. Estamos focados
nos jogos que temos pela frente e sabemos que
temos capacidade para conseguir o apuramento
direto. É isso que vamos tentar fazer”, disse o
médio formado no FC Porto.
Rúben Neves desvalorizou ainda a ausência do defesa central Pepe, que foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa
devido a lesão, tendo sido substituído por
Ferro, do Benfica.
“É um excelente jogador, faz falta a qualquer equipa. É uma referência para nós,
mas Portugal tem um grande leque de bons jogadores”, referiu Rúben Neves, que tem 12 jogos e
ainda não marcou pela seleção principal.
A seleção lusa, detentora do título, segue no
quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos
do que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o
Luxemburgo, segundo, com quatro.
Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é
terceira classificada, também com quatro pontos,
enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.
Lista completa de convocados
Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton),
Beto (Goztepe) e José Sá (Olympiakos).
Defesas: José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro
(Borussia Dortmund), João Cancelo (Juventus),
Rúben Dias (Benfica), Nélson Semedo (Barcelona), Mário Rui (Nápoles), Daniel Carriço (Sevilha) e Ferro (Benfica).
Médios: João Moutinho (Wolverhampton),
Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno
Fernandes (Sporting), Renato Sanchez (Lille) e
Pizzi (Benfica).
Avançados: Bernardo Silva (Manchester City),
João Félix (SL Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia) Rafa Silva (SL Benfica), André Silva
(Sevilha), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo
Jota (Wolverhampton) e Daniel Podence (Olympiacos).

Quinas:

Prémio Platina: Fernando Santos; Prémio presidente FPF: Catarina Furtado; Prémio Vasco da Gama: Sporting (futsal), Sp. Braga (futebol de praia) e FC Porto (sub-19); Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira; Jogador do ano masculino: Cristiano Ronaldo; Jogadora do ano feminina: Jéssica Silva (O. Lyon); Treinador do ano futebol masculino: Bruno Lage (Benfica); Treinador do ano futebol feminino: Miguel Santos (Sp. Braga); Treinador do ano da formação:
Mário Silva; Equipa do ano de futebol masculino: Benfica; Equipa do ano de futebol feminino: Benfica; Jogador do
ano de futsal masculino: Ricardinho (Inter Movistar); Jogadora do ano de futsal feminino: Fifó (Benfica); Treinador
do ano futsal masculino: Joel Rocha (Benfica); Treinador do ano futsal feminino: Luís Conceição (seleção nacional
de futsal); Equipa do ano de futsal masculino: Benfica; Equipa do ano futsal feminino: Benfica; Jogador do ano
de futebol de praia: Madjer (Sporting); Equipa do ano de futebol de praia: Seleção nacional. Onze do Ano - II Liga:
Guarda-redes: Ricardo Ribeiro (Paços de Ferreira); Defesas: Bruno Santos (Paços de Ferreira), Marco Baixinho (Paços
de Ferreira), Ricardo (FC Famalicão/Feirense) e Luís Rocha (FC Famalicão/Farense); Médios: Pathé Ciss (FC Famalicão), Luiz Carlos (Paços de Ferreira) e Pedrinho (Paços de Ferreira); Avançados: Feliz (FC Famalicão/Feirense), Fabrício Simões (FC Famalicão/Farense) e Pires (Penafiel). Onze do Ano - Liga Feminina: Guarda-redes: Rute Costa (SC
Braga); Defesas: Ágata Pimenta (SC Braga), Carole Costa (Sporting), Matilde Fidalgo (SC Braga) e Nevena Damjanovic
(Sporting); Médios: Carlyn Baldwin (Sporting), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (SC Braga); Avançadas: Ana
Borges (Sporting), Diana Silva (Sporting) e Lúcia Alves (Valadares Gaia). Onze do Ano - I Liga: Guarda-redes: Iker
Casillas (FC Porto); Defesas: Éder Militão (FC Porto), Rúben Dias (SL Benfica), Alex Telles (FC Porto) e Grimaldo (SL
Benfica); Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Pizzi (SL Benfica) e Bruno Fernandes (Sporting CP); Avançados: Rafa Silva
(SL Benfica), Seferovic (SL Benfica) e João Félix (SL Benfica).

PTS J

1-FC Famalicão 10
2-FC Porto
9
3-Benfica
9
4-Boavista
8
5-Sporting
7
6-Moreirense
7
7-Rio Ave
6
8-CD Tondela
5
9-Santa Clara
5
10-Gil Vicente
5
11-Marítimo
4
12-Portimonense 4
13-SC Braga
4
14-CD Aves
3
15-V. Setúbal
3
16-V. Guimarães 2
17-Belenenses SAD 2
18-P. Ferreira
1
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4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
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7
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5
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1
3
5
3
5
7
0
2
0
1

3
2
2
3
6
3
4
4
2
5
7
5
8
11
4
5
3
8

5ª Jornada
15/09 Marítimo vs Belenenses SAD
V. Setúbal vs SC Braga
Portimonense vs FC Porto
V. Guimarães vs CD Aves
Benfica vs Gil Vicente
Boavista vs Sporting
Santa Clara vs Moreirense
Rio Ave vs CD Tondela
FC Famalicão vs P. Ferreira

Moreirense 1-0 Portimonense
Belenenses SAD 0-1 Boavista
CD Aves 2-3 FC Famalicão
Paços de Ferreira 0-1 Marítimo
Sporting 2-3 Rio Ave
Gil Vicente 0-0 V. Setúbal
CD Tondela 0-0 Santa Clara
FC Porto 3-0 V. Guimarães
SC Braga 0-4 Benfica

		

P

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

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

8
7
6
6
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3
4
4
5
2
2
1

1
5
6
2
4
5
7
8
5
4
6
3
4
5
5
5
6
5

5ª Jornada

4ª Jornada

15/09 Académica OAF vs Nacional
Casa Pia vs UD Oliveirense
Varzim vs CD Cova Piedade
Feirense vs GD Chaves
Farense vs Vilafranquense
Benfica B vs A. de Viseu
SC Covilhã vs Leixões
FC Penafiel vs CD Mafra
Estoril Praia vs FC Porto B

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

Major League
Soccer 2019
1-Philadelphia Union
2-New York City FC	
3-Atlanta United
4-DC United
5-NY Red Bulls
6-NE Revolution
7-Toronto FC	
8-Impact Montréal
9-Orlando City
10-Chicago Fire
11-Columbus Crew
12-FC Cincinnati

GRUPO ESTE

51
50
48
42
41
39
38
37
34
34
31
18
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74
46
46
48
40
47
41
43
41
38
45
30

30
43
37
43
35
38
45
40
45
49
54
53

1-Los Angeles FC	
62
2-Seattle Sounders
46
3-Minnesota United
45
4-SJ Earthquakes
44
5-Real Salt Lake
43
6-FC Dallas
43
7-LA Galaxy
42
8-Portland Timbers
40
9-Sporting KC	
37
10-Houston Dynamo 31
11-Colorado Rapids
30
12-Vancouver Whitecaps 27

29
27
28
30
29
28
28
30
29
30
30
28

28
28
28
28
28
29
28
27
28
28
28
30

15
14
15
11
12
10
10
11
9
8
8
5

19
13
13
13
13
12
13
12
10
9
8
6

6
8
3
9
5
9
8
4
7
10
7
3

5
7
6
5
4
7
3
4
7
4
6
9

8
5
10
10
12
9
10
15
13
12
15
20

4
8
9
10
11
10
12
11
11
15
14
15

54
51
47
39
47
41
44
42
35
44
33
28

42
34
33
38
44
47
45
56
39
43
44
67
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CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

